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PARTNER
VAN BIJ ONS

Een partner van bij ons
Een eerlijke bescherming toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Dat is onze
drijfveer, al sinds 1907. Dagelijks zetten we onze expertise in, zodat iedereen zich
kan beschermen tegen de risico’s van elke dag en zijn of haar toekomst kan plannen.

Toegankelijke oplossingen en
advies
We verzekeren wat mensen nodig hebben
tegen een juiste prijs. Onze oplossingen
zijn eenvoudig, transparant en afgestemd
op de huidige en toekomstige behoeften
van particulieren, zelfstandigen, bedrijven
en de publieke sector. Deze oplossingen
gaan van eenvoudige basisverzekeringen
tot specifieke oplossingen op maat.

We kunnen rekenen op een breed netwerk
van distributiekanalen. De professionele
verzekeringstussenpersonen spelen hierin een belangrijke rol. We geloven in de
toegevoegde waarde van persoonlijk
advies door een agent of makelaar. Maar
we gaan ook rechtstreeks partnerships
aan met institutionele klanten en grote
bedrijven om aan deze doelgroepen een
werkelijke meerwaarde te bieden.

Gericht op 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.
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Via onze preventiemaatschappij Previdis
promoten we een mensgerichte preventiecultuur. We begeleiden bedrijven en
werknemers rond welzijn, gezondheid
en veiligheid en inspireren hen om te
bouwen aan een werkomgeving die past
bij de mens.

“Een coöperatieve verzekeringsgroep moet performant en rendabel
zijn. Daar zien we nauw op toe. Alleen zo kunnen we blijven
investeren in onze toekomst en onze opdracht duurzaam realiseren.”
Hilde Vernaillen - voorzitter van het Directiecomité

Coöperatief voor een duurzame samenleving
De P&V Groep is een coöperatieve
verzekeringsgroep. Faire en betaalbare
verzekeringen aanbieden aan de arme
beroepsbevolking was de reden voor
onze oprichting begin vorige eeuw. Die
aandacht voor kwetsbare groepen in de

samenleving is altijd gebleven.
Onze winst herinvesteren we in onze
groep, zodat onze financiële soliditeit
en onze kwaliteit gegarandeerd blijven.
Daarnaast leveren we een actieve bijdrage
aan verantwoordelijk burgerschap en een

meer solidaire samenleving, onder andere
via de Stichting P&V, die vooral werkt met
jongeren.

Belgische coöperatie met een internationale blik
Onze focus ligt volledig op de Belgische markt en al onze beslissingen worden hier genomen.Tegelijk wisselen we kennis en ervaring
uit met buitenlandse coöperatieve en onderlinge verzekeraars, vooral op het gebied van innovatieve verzekeringsoplossingen.
Daarvoor zijn we actief in Europese en wereldwijde samenwerkingsverbanden en federaties zoals Euresa, Amice en ICMIF.
Onze voorzitter Hilde Vernaillen vervult op dit moment het voorzitterschap van ICMIF, de International Cooperative and
Mutual Insurance Federation. Deze federatie verenigt 300 coöperatieve en onderlinge verzekeraars wereldwijd. ICMIF promoot
de coöperatieve en onderlinge verzekeringssector op internationaal niveau, organiseert ontmoetingen en verzamelt kennis en
gegevens die het publiceert in rapporten.
www.icmif.org | www.amice-eu.org | www.euresa.org
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TOEKOMSTGERICHTE
PARTNER

Een toekomstgerichte partner
Digitalisering en nieuwe technologie doen de verwachtingen van klanten veranderen. Dat
is zo in alle sectoren, maar zeker ook in verzekeringen. Daarom werken we volop aan de
transformatie van onze activiteiten, met de hulp van nieuwe digitale systemen en processen.
De voorbije jaren hebben we zo onze schaderegeling efficiënter en klantgerichter gemaakt.
We introduceren ook belangrijke vernieuwingen voor onze verzekeringen Life en Non-Life.

Flexibiliteit en interactie
Door de snelle evoluties in technologie, economie en samenleving evolueren de verwachtingen van klanten tegenover verzekeringen. 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 risico’s preciezer in te schatten zijn. Als verzekeringsgroep zetten
we intensief in op deze nieuwe realiteit.

We introduceren nieuwe manieren van interactie. Onze klassieke
distributiekanalen combineren we met
digitale tools. De klant kiest hoe hij met
ons in contact treedt en welke mate van
persoonlijk advies hij wil.
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Ons aanbod van producten en
diensten wordt flexibel en modulair. We maken gebruik van de technologie om 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.

Voorloper in verzekeringstechnologie
De ruggengraat van onze transformatie zijn moderne en geconnecteerde IT-systemen die de mogelijkheid bieden
om extra services aan te bieden. De voorbije jaren hebben we onze oude mainframe-systemen stelselmatig afgebouwd. Om ze te vervangen hebben we gekozen voor de meest performante systemen op de markt.
Sinds 2016 werken we met ClaimCenter
voor de regeling van onze schadegevallen.
We zijn de eerste Belgische verzekeraar
die dit online platform in gebruik heeft
genomen en aangepast aan de Belgische
markt. Het systeem bewijst intussen zijn
waarde en laat toe om klanten sneller een
regeling voor te stellen die bij hen past.
Dankzij tele- en video-expertise kan de
inschatting van de schade veel vlugger
verlopen. Alle betrokkenen zijn bovendien op elk moment op de hoogte van de
laatste stand van zaken in een dossier.
Deze snelle en transparante manier van
schades regelen zorgt voor een stijgende tevredenheid bij onze klanten. Maar
ook onze distributiepartners tonen zich
steeds meer tevreden over deze efficiëntere en klantgerichtere manier van schaderegeling.
De transformatie die we met Claims hebben ingezet, trekken we in 2018 door naar
onze verzekeringstakken Life en Non-Life.
Met Solife en PolicyCenter nemen we
ook hier moderne beheersystemen in
gebruik die alle fasen van het klantenparcours verenigen: gepersonaliseerd advies,
simulaties, offertes, onderschrijving en
aanpassing van polissen, digitale hand-

tekeningen en betalingen. Deze nieuwe
platformen hebben belangrijke voordelen:
•

De processen zijn digitaal en papier wordt zoveel mogelijk vermeden.

•

De gegevens worden verwerkt in
real time, wat het beheer van dossiers versnelt.

•

Onze platformen kunnen eenvoudig samenwerken met de
platformen van onze klanten, wat
zorgt voor een vlotte uitwisseling van
gegevens en extra services mogelijk
maakt, zoals mobiele apps voor de
verzekerden.

•

Alle betrokkenen in het verzekeringsproces (klanten, dossierbeheerders, tussenpersonen, experten,
herstellers, bijstandverleners …) zien
op elk moment dezelfde up-to-date
gegevens.

Naast volledig nieuwe informaticaplatformen gebruiken we ook robotics-technologie om bestaande processen te versnellen en accurater te maken. Zo gebruikt
onze dienst Employee Benefits een robot
voor het opmaken en versturen van kwijtingen aan klanten die recht hebben op de
uitkeringen van hun aanvullend pensioen.

“We bouwen onze
oude mainframesystemen stelselmatig
af en vervangen ze
door de meest performante systemen op
de markt.We investeren 112 miljoen
euro in grote transformatieprojecten
om onze verzekeringsactiviteiten klaar
te maken voor de
toekomst.”
Marc Beaujean
lid van het Directiecomité
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VROUWEN IN KADERFUNCTIES

“Ik kreeg een vervangwagen ter beschikking, de
herstelling van mijn auto gebeurde snel en mijn dossier
werd vlot afgerond. Kortom een uitstekende service.”
“De dag nadat ik mijn aangifte had gedaan, kreeg ik
telefoon van de beheerder. Die gaf duidelijke informatie
en antwoordde op al mijn vragen.”
Reacties van klanten bij onze tevredenheidsmetingen over de schadeafhandeling.
Om privacy-redenen worden de gegevens van de klanten niet vermeld.

Dicht bij de markt en bij de klant
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 deze innovaties staat 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.
In 2018 openen we een digitale klantenzone voor al onze klanten. Ze kunnen er in
eerste instantie online eenvoudige schades aangeven en de stand van hun schadedossier opvolgen. Later kunnen ze er ook
hun verzekeringspolissen consulteren en
beheren. Daarnaast wordt ons Contact
Center vlotter en langer bereikbaar voor
onze klanten, ook online via chat.

Verder intensiveren we in 2018 onze
tevredenheidsmetingen. Door regelmatig hun mening te vragen, betrekken we
klanten nauwer bij onze service. We gaan
in dialoog met de klant en over de klant.
Klanten die aangeven niet tevreden te
zijn, bellen we op om te vragen hoe we
hen kunnen helpen. Daarnaast gaan onze
teams met elkaar in overleg over de re-

sultaten van onze klantenbevragingen,
in hun teammeetings, maar ook over de
teams heen in een werkgroep van ambassadeurs. Op basis van die feedback passen
we onze methodes en processen aan.

Nieuwe manieren van werken
De investeringen in IT-platformen gaan gepaard met een herziening van onze processen. Al onze interacties met
klanten en distributiepartners worden gedigitaliseerd. We schakelen over naar een papierloze werking.
Dit heeft uiteraard ook invloed om de
manier waarop onze medewerkers hun
vak uitoefenen. Onze collega’s kunnen
gebruik maken van aangepaste werkplek-

ken die moderne technologie integreren
en nieuwe vormen van samenwerking
mogelijk maken. Tegelijk wordt ook het
telewerk steeds verder uitgebreid. Ten

slotte introduceerden we een flexibeler
werkkader dat is georganiseerd in functie
van de noden van de klant.

“Onze medewerkers kunnen gebruik maken van aangepaste werkplekken
die moderne technologie integreren en nieuwe vormen van samenwerking
mogelijk maken. Onze klanten plukken hier de vruchten van met een
betere dienstverlening en een grotere bereikbaarheid.”
Johan Dekens - lid van het Directiecomité
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BETROKKEN
PARTNER

Een betrokken partner
Voor onze klanten en distributiepartners willen we een nabije partner zijn. Een partner
met wie u in overleg kunt gaan over uw werkelijke behoeften. We hanteren hierin twee
benaderingen. Met ons netwerk van agenten en makelaars richten we ons tot particulieren,
zelfstandigen en kmo’s. Daarnaast servicen we grote ondernemingen, publieke instellingen en
affinityprogramma’s via onze eigen Partnerships-afdeling en via gespecialiseerde makelaars.

Particulieren, zelfstandigen en kmo’s
Voor particulieren, zelfstandigen en kleine tot middelgrote ondernemingen heeft de P&V Groep twee advieskanalen. Ongeveer 300 verzekeringsagenten werken exclusief voor het merk P&V. Ruim 1.000 onafhankelijke verzekeringsmakelaars hebben een partnership met Vivium als preferente verzekeraar.

Klanten blijven vertrouwen in
hun tussenpersoon
De professionele verzekeringstussenpersonen vervullen een sleutelrol in
ons model. Hoewel we de digitale mogelijkheden voor onze klanten stelselmatig uitbreiden, blijven we sterk geloven in de meerwaarde van agenten
en makelaars.
De tussenpersonen kennen hun klanten,
verstrekken het juiste advies voor verzekeringsbehoeften en bieden ondersteuning bij een schadegeval. Het zijn die momenten die er toe doen voor een klant en
waarop de tussenpersoon zijn toegevoegde waarde bewijst. Verzekeringen blijven
nu eenmaal een complexe aangelegenheid. De kern van ons partnership is om
onze tussenpersonen in staat te stellen
die rol zo goed mogelijk te vervullen.

Door onze administratieve efficiëntie te
vergroten, geven we 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. Het introduceren van die tools doen we echter
geleidelijk en in nauw overleg, zodat onze
distributiepartners hun businesstransformatie samen met ons kunnen maken.

Nieuwe benadering van de kmo-markt
De laatste jaren hebben we ons aanbod voor kmo’s sterk uitgebreid en geactualiseerd. We herpositioneerden ons
productgamma en kwamen op de markt met een nieuw tarief Arbeidsongevallen. Zo kunnen we onze kmo-klanten
een totaaloplossing bieden voor hun verzekeringen Non-Life.
Onze tussenpersonen beschikken nu over
een sterk aanbod van producten en services om hun activiteiten naar deze doelgroep uit te breiden. Ook het offerteproces
werd aanzienlijk versneld. En met succes: in
2017 rondde Vivium de kaap van 100.000
kmo-klanten met een contract Non-Life.
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Om die focus op de kmo-markt te onderstrepen naar de makelaars organiseerden
we in het voorjaar van 2018 voor de eerste
keer een KMO Non-Life Day. Verschillende experten belichtten er actuele thema’s
zoals de verplichte verzekering tienjarige
aansprakelijkheid voor aannemers in de

bouwsector of de nieuwe wetgeving voor
verenigingen van mede-eigenaars. Ook de
P&V-agenten hebben het voorbije jaar hun
expertise en adviesrol naar kmo’s verder
ontwikkeld.

De merken van
de P&V Groep

P&V verstrekt haar producten
en diensten via een netwerk van
exclusieve agenten en ook rechtstreeks
via internet en contactcenters.

Vivium biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke
verzekeringsmakelaars.

PNP (Piette & Partners) werkt via
onafhankelijke verzekeringsmakelaars
en is vooral actief in West- en OostVlaanderen.

Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan via ons netwerk van agenten
en makelaars.

“Door onze administratieve efficiëntie te vergroten, geven we 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.”
Eymard de Charry - lid van het Directiecomité
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Ondernemingen, publieke instellingen
en affinity-programma’s
Technologie zorgt voor nieuwe
samenwerkingsvormen
Digitalisering en slimme, geconnecteerde technologie maken een meer gepersonaliseerde en beter betaalbare bescherming mogelijk. De vraag hiernaar neemt toe: meer en meer klanten geven er de voorkeur aan om te betalen
voor het effectieve gebruik dat ze maken van een product dan voor het bezit ervan. Daarnaast winnen ook verzekeringen op maat en gepersonaliseerde oplossingen voor pensioenopbouw aan belangstelling.
De verzekeringsmarkt evolueert naar oplossingen die afwijken van de traditionele
standaardproducten. Dit leidt tot nieuwe
samenwerkingsvormen tussen verzekeraars, technologiebedrijven en aanbieders
van producten en diensten. Door het verzekeringselement integraal mee op te nemen in hun aanbod, kunnen bedrijven een
meerwaarde bieden aan hun klanten. Zo
experimenteren automerken met nieuwe
gebruiksformules waarbij de verzekering,
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de bijstand en het onderhoud integraal
deel uitmaken van één pakket. Waar
vroeger een product en de verzekering
ervan twee verschillende zaken waren,
vloeien deze gebieden nu in elkaar over.
Ook binnen bestaande partnerships tussen bedrijven en hun verzekeraar kunnen
technologische innovaties voor nieuwe
opportuniteiten zorgen. Wij volgen deze
kansen op de voet en staan open voor samenwerkingen met nieuwe spelers op de

markt om onze klanten een meerwaarde
aan te bieden.
Eén ding is zeker: deze benadering vraagt
op maat gemaakte oplossingen, die zowel
de klantenbeleving, het gebruiksgemak als
de efficiëntie ten goede komen. Dankzij onze recente investeringen in digitale
processen en technologie, zijn we in staat
om snel zulke oplossingen op de markt te
brengen.

Onze partners aan het woord
D’Ieteren Auto
Een betaalbare verzekering voor jonge bestuurders
De samenwerking tussen de P&V Groep en D’Ieteren Auto – invoerder van
wagens uit de Volkswagen-groep – begon 15 jaar geleden met het verzekeren van de leasevloot. Later volgden de verzekeringen via het dealernetwerk. Begin 2018 lanceerden we samen een innovatieve autoverzekering
voor bestuurders tussen 18 en 25 jaar: weCover.

Welke oplossing werkten we samen uit?
De dealers van Volkswagen, Audi, Skoda en Seat kunnen al jaren rekenen op de P&V
Groep voor het verzekeringsaanbod van hun merk. Deze verzekeringen spelen een
belangrijke rol in het aanbieden van een complete klantenervaring en het vergroten van
de klantentrouw. Met weCover realiseerden we een belangrijke innovatie in dit partnership, die een grote toegevoegde waarde heeft voor de klant.
Jonge autobestuurders hebben het namelijk moeilijk om een betaalbare autoverzekering
af te sluiten. Nochtans geven veel jongeren blijk van verantwoordelijk rijgedrag of zijn
ze vragende partij om hun rijstijl te verbeteren. Met weCover bieden we hierop een
antwoord.
Jongeren die deze verzekering afsluiten, krijgen een geconnecteerd toestelletje in hun
wagen dat hun ritten registreert. Via een app kunnen ze hun rijgedrag bekijken: hun
gemiddelde snelheid, overdreven snelheid, hun manier van versnellen, remmen en het
nemen van bochten. De app geeft advies voor verbetering en de jongeren kunnen elkaar
uitdagen en prijzen winnen.
De jonge chauffeurs krijgen meteen een korting op hun premie Burgerlijke Aansprakelijkheid. Jaarlijks evolueert die korting op basis van de geregistreerde gegevens: aantal
gereden kilometers overdag en ‘s nachts, kilometers op de snelweg of in de stad ... Het
toestel helpt ook om de wagen te lokaliseren bij een ongeval of na diefstal.

Waarom koos D’Ieteren Auto voor ons als verzekeringspartner?

“De P&V Groep is net als ons een Belgische groep
met een sterke lokale verankering. Hun waarden staan
dicht bij de onze. Maar vooral het professionalisme
van de medewerkers, dat we samen met onze klanten
elke dag ervaren, geeft de doorslag. Een bewijs
hiervan is dat we met weCover, dankzij een intense
samenwerking, op 6 maanden tijd van concept naar
lancering zijn gegaan. En ook in de toekomst willen we
blijven samenwerken aan nieuwe innovaties.”
Denis Gorteman - CEO D’Ieteren Auto

We denken mee vooruit
Onze ambitie is om een langetermijnpartner te zijn in de evolutie naar een steeds betere klantenbeleving van verzekeringen. Daarvoor combineren we onze jarenlange expertise met de nieuwste technologieën. Op dit vlak willen we
een referentiepartner worden en blijven van:

Publieke instellingen
Vandaag zijn we al partner van publieke instellingen zoals steden, gemeentes,
OCMW’s, politiezones of sociale huisvestingmaatschappijen. Maar ook ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen behoren
tot onze klanten.

Aanbieders van
affinity-programma’s
Voor organisaties die op zoek zijn naar
voordelen voor hun klanten, aangeslotenen of medewerkers, maken we graag tijd
om mee na te denken over verzekeringsvoordelen. Als coöperatieve verzekeraar
zijn we zelf opgericht door belangengroe-

“Door verzekeringen
integraal mee op
te nemen in hun
aanbod, kunnen
bedrijven een
meerwaarde bieden
aan hun klanten.”
Véronique D’haese - directeur B2B
Partnerships

pen die een nood aan verzekeringsoplossingen vaststelden bij hun doelpubliek. Samenwerken aan oplossingen in het belang
van de klant zit in ons dna.

Grote ondernemingen
Ook grote ondernemingen in diverse sectoren zoeken verzekeringsoplossingen die
afgestemd zijn op hun activiteiten of op
de verwachtingen van hun medewerkers
of klanten. Oplossingen die een werkelijke meerwaarde bieden voor het bedrijf.
In deze context wordt er sterk geïnvesteerd in grensoverschrijdende co-creatie:
het is daar dat innovatieve oplossingen
ontstaan. Wij profileren ons graag als een
partner die meedenkt.

De P&V Groep is nauw betrokken bij
wat er leeft in de samenleving. Deel- en
samenwerkingseconomieën ontstaan uit
milieu- of kostenbewustzijn, nieuwe ecosystemen duiken op waarin verzekeringen
een deelaspect zijn … We volgen deze
ontwikkelingen en willen er een proactieve rol in spelen. We willen de verzekeraar
zijn voor nieuwe manieren van werken
en samenleven. Voor elke organisatie of
start-up die op zoek is naar een verzekeringspartner om samen na te denken over
nieuwe oplossingen, maken we graag tijd.

Snelle oplossingen,
maar een visie op lange termijn
Welke troeven hebben wij te bieden om deze langetermijnpartner te zijn?
We zijn een Belgische verzekeringsgroep die uitsluitend actief is op de
Belgische markt. We kennen de eigenheid van deze markt en onze beslissingen
worden hier genomen, met alleen deze
markt voor ogen. Tegelijk maken we deel
uit van Europese en wereldwijde netwerken van verzekeraars waarin we oplossingen uitwisselen die onze klanten ten
goede komen.
Onze jarenlange verzekeringsexpertise heeft zich altijd aangepast.
We volgen niet alleen de technologische
innovaties, maar ook de nieuwe wetgeving op de voet en reageren snel met de
gepaste oplossingen.
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Nieuwe spelers in een duurzame economie

We kunnen snel prototypes ontwikkelen en uittesten, om in co-creatie
met de klant tot de beste oplossing te komen. Onze moderne technologische platformen stellen ons hiertoe in staat.
Klanten beschikken over uitgebreide
interactiemogelijkheden met ons via
onze netwerken van tussenpersonen of
via onze directe kanalen.
We geloven in partnerships op lange
termijn waar ruimte is om samen te
innoveren en op termijn te investeren.
Winst op korte termijn is voor ons geen
prioriteit, wel een snelle time-to-market
om in te spelen op klantenbehoeften of
kansen in de markt.

Onze partners aan het woord
Partena Professional
Nabije partner voor zelfstandigen en bedrijfsleiders
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.

Welke oplossing werkten we samen uit?
Partena Professional kent het traject van haar zelfstandige klanten en bedrijfsleiders,
en dus ook hun verzekeringsbehoeften. Ze zochten een partner die hun aanbod kon
uitbreiden met Non-Life-verzekeringen en hun bestaande producten en diensten in Life
en pensioenopbouw kon verbeteren.
Met ons recent vernieuwde aanbod voor zelfstandigen en kmo’s konden we hierop een
antwoord bieden. Als advieskanaal kozen we in eerste instantie voor de P&V-agentschappen, die niet alleen het volledige verzekeringsgamma aanbieden, maar ook persoonlijk advies verstrekken in hun kantoren, die zich vaak in de buurt van Partena-kantoren bevinden.
Er is nog een derde speler in de samenwerking: het bedrijf Funds for Good. Door in
die onderneming te investeren met hun pensioenproducten van P&V, zijn de klanten
van Partena Professional er zeker van dat ze ook investeren in de lokale en sociale
economie.

Waarom koos Partena Professional voor ons als verzekeringspartner?

“De keuze om te ondernemen is niet eenvoudig
en alle steun bij die stap is welkom. We werken
voortdurend aan onze expertise om alle
ondernemers, los van de omvang en ambitie van
hun project, concrete hulp te bieden. Verzekeringen
zijn daar een belangrijk deel van. De P&V Groep
biedt oplossingen voor onze klanten die de
verschillende aspecten van hun dagelijkse leven
afdekken. Ze kennen de Belgische bedrijvenmarkt
goed en de nabijheid van hun netwerk van agenten
is voor ons een troef. Met dit partnership versterken
we onze positie op de markt in ons streven om dé
referentie voor professionals te worden.”
Michel Halet - Deputy CEO Partena Professional

Focus op preventie en bijstand
Previdis, de preventiemaatschappij
van de P&V Groep, staat ten dienste van
onze bedrijvenklanten om hun mensen te
begeleiden en sensibliseren rond welzijn
(psychosociale problemen), gezondheid
(beroepsziekten) en veiligheid (arbeidsongevallen).
Previdis helpt oplossingen vinden voor een
geslaagde terugkeer op het werk na een
lange afwezigheid, voor het voorkomen
van burn-out, enz. Op het gebied van arbeidsongevallen werkt Previdis in de eerste
plaats aan preventie. Previdis kiest voor een
participatieve aanpak met haar doelgroepen en concentreert zich op de menselijke
factoren en de technische aspecten van
preventie.
Om haar doel te bereiken, werkt Previdis samen met professionele partners. Ze
publiceert regelmatig artikels, houdt
workshops en webinars, sluit partnerships
(o.a. met Pink Ribbon) en organiseert regelmatig evenementen, zoals de Previdis
Award.

Lokale aanwezigheid via
onze distributienetwerken
Onze traditionele distributiepartners kunnen eveneens een rol spelen in
onze benadering van grote ondernemingen en publieke instellingen.
Makelaars of agenten die zaken krijgen die
ze in hun dagelijkse activiteit niet kunnen
realiseren, kunnen daarmee terecht bij
onze Partnerships-afdeling. Anderzijds
kan onze Partnerships-afdeling het agenten- of makelaarsnetwerk inschakelen als
bijvoorbeeld de nabijheid van kantoren en
adviseurs belangrijk is voor de klanten.
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Verder staan ook onze netwerken van experten en erkende herstellers ten dienste
van onze bedrijvenklanten om een snelle
en efficiënte service te garanderen. En
uiteraard staan ook onze directe digitale
kanalen en contact centers op elk moment klaar.

Voorkomen is beter dan genezen, maar
als er toch iets gebeurt kunnen onze klanten rekenen op de uitgebreide diensten
van onze bijstandverlener IMA Benelux,
dat deel uitmaakt van de internationale
groep Inter Mutuelles Assistance. IMA is
gespecialiseerd in pechverlening, medische bijstand, medische thuisassistentie,
woning‐ en reisbijstand en internationale
mobiliteit.

Praat met ons
Zoekt u een oplossing? Hebt u een nieuw
idee? Kom praten met ons over wat u
nodig hebt. Samen met u brengen we
het volledige klantenparcours in kaart en
werken we de gepaste oplossing uit. We
kunnen daarbij een volledige end-to-end
ondersteuning aanbieden.
Ook als u al klant bent bij de P&V Groep
kunnen we nieuwe oplossingen bieden
voor behoeften bij uw klanten of medewerkers.

Ons Sales-team Institutionele Klanten

Ons Sales-team Affinity

Ons Sales-team Employee Benefits
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Hoe tevreden zijn de bedrijven die een groepsverzekering bij
de P&V Groep hebben over het beheer van hun contracten
(nieuwe aansluitingen, afsluitingen, wijzigingen van gegevens)?

8/10

42%

NPS =
-

Onze partners aan het woord
Colruyt Group
Meedenken aan efficiënte oplossingen
Colruyt Group telt meer dan veertig merken voor particulieren en bedrijven. Het is vooral bekend van de detailhandel in voeding, maar is ook actief in niet-voeding en brandstoffen, groothandel en foodservice. Sinds 1989 heeft
de groep bij Vivium een groepsverzekering met pensioenopbouw en overlijdensdekking voor zijn personeelsleden.

Welke oplossing werkten we samen uit?
Voor een upgrade van hun personeelsbeheersysteem bracht Colruyt Group al zijn processen in kaart en inventariseerde het mogelijke verbeteringen. Daarbij werd duidelijk dat er in de communicatie rond de groepsverzekering efficiëntiewinsten en kostenbesparingen mogelijk waren, zowel voor de maandelijkse brieven als voor de jaarlijkse benefit statements die de medewerkers op papier
ontvangen.
Door deze documenten van Vivium af te drukken op de printers van Symeta, een onderneming van de Colruyt Group, kunnen ze van
een eigen Mail ID-barcode voorzien worden. Dat zorgt voor goedkopere portkosten. Symeta kan bovendien de benefit statements
automatisch in een omslag steken. De accountmanagers van Vivium onderzochten de mogelijkheden en maakten afspraken om de
documenten elektronisch te bezorgen aan Symeta, dat verder voor het printen en de verzending zorgt.
Daarnaast werkten we een oplossing uit om wijzigingen aan gegevens en nieuwe aansluitingen of afsluitingen bij de groepsverzekering
uit te wisselen via de XML-standaard. Zowel Vivium als Colruyt Group won door deze automatisering aan snelheid en efficiëntie.

Waarom koos Colruyt Group voor ons als verzekeringspartner?

“Naast de kwaliteit van de groepsverzekering
die we al bijna 30 jaar aanbieden aan onze
medewerkers, waarderen we dat Vivium meedenkt
met ons. Hun mensen zijn samen met onze mensen
en die van Symeta samen gaan zitten om de
mogelijkheden te bekijken om efficiënter te werken.
Dat geeft vertrouwen en we zijn dan ook van plan
nog een stap verder te gaan. Zo bekijken we op
welke manier we een samenwerking met Doccle
kunnen opzetten voor al onze medewerkers die
geen papier meer wensen te ontvangen.””
Patrick Demoustiez - Afdelingshoofd Personeelszaken Colruyt Group

DUURZAME
PARTNER

Een duurzame partner
Ook buiten onze verzekeringsactiviteiten willen we positief bijdragen aan de samenleving.

Maatschappelijke betrokkenheid
van jongeren
De Stichting P&V moedigt jongeren aan tot actief burgerschap. Via forums en projectoproepen krijgen de jongeren,
met de steun van onderzoekers en professionals, de kans om maatschappelijke initiatieven op gang te brengen.
Tijdens dit proces leren ze hun ideeën uitdrukken, elkaars visies respecteren, samenwerken en hun verantwoordelijkheidszin ontwikkelen.

Op dit moment loopt het meerjarenproject
My Future Our Society.
Hiermee willen we jongeren interesseren
voor maatschappelijk engagement en politiek in de brede zin. De projectoproep
leverde 137 inzendingen op, waaruit 8
organisaties werden geselecteerd. Die

krijgen financiële steun en begeleiding om
hun project te realiseren tegen eind 2018.
Begin 2019 stelt de Stichting P&V de resultaten voor op een slotevent.

Ook onze personeelsleden zijn betrokken.
Verschillende collega’s werken in kleine
teams samen met deze organisaties in het
kader van een vrijwilligersproject. In korte
coachingtrajecten stellen ze hun expertise
op het vlak van IT, HR, marketing, com-

municatie enz. ter beschikking. Hierdoor
kunnen deze organisaties zich nog efficiënter toeleggen op hun kerntaak: het
begeleiden van jongeren.

Voorbeeldig burgerschap
Jaarlijks reikt de Stichting P&V de Burgerschapsprijs uit.
Deze prijs beloont mensen die zich op een voorbeeldige wijze inzetten voor een open,
solidaire en respectvolle samenleving.
Elk jaar zoeken we in één bepaalde maatschappelijke sector naar kandidaten. In
2017 was dit de academische wereld. De kandidaten worden voorgedragen door een
panel van personen met een uiteenlopende achtergrond (media, politiek, economie,
cultuur, sociaal werk, wetenschap) en door de medewerkers van de P&V Groep. Uit de
voorgedragen kandidaten kiest een brede jury de laureaat.
De Burgerschapsprijs 2017 ging naar Paul Collier, hoogleraar economie en overheidsbeleid aan de universiteit van Oxford. Paul Collier is een invloedrijk denker op het
gebied van migratie en ontwikkelingseconomie en is op drie domeinen sterk maatschappelijk geëngageerd: de economische ontwikkeling in Afrika, de armoedebestrijding en
de vluchtelingenproblematiek.
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www.foundationpv.be

Respect voor het milieu
De P&V Groep draagt het Label Ecodynamische Onderneming.
Dit label beloont bedrijven die stappen ondernemen om hun impact op het leefmilieu te verkleinen. Het label valoriseert initiatieven
op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, duurzame mobiliteit enz. De geleverde inspanningen worden
beloond met een, twee of drie sterren.
De P&V Groep behaalde in 2010, 2013 en 2016 een label met 2 sterren.
Vooral onze duurzame mobiliteit scoort sterk.
• Bijna 80% van onze medewerkers in Brussel komt met het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar het werk.
• We stimuleren het gebruik van fietsdeelsystemen (Villo in Antwerpen, Vélo in Brussel).
• Het aantal telewerkers neemt jaarlijks toe en bedroeg 23,3% van het personeel eind 2017.
• De gemiddelde CO2-uitstoot van onze bedrijfswagens daalt ieder jaar. Vanaf 2019 hebben we geen dieselwagens meer in onze vloot.
Elk jaar maken we een CO2-balans op die de impact van onze activiteiten op het milieu analyseert. In 2012 stelden we als doel
om onze uitstoot tegen 2020 met 20% te verlagen, wat overeenkomt met een streefdoel van maximaal 10.000 ton equivalent CO2
per jaar. In 2017 komen we uit op 9.527 ton.

“Met de Stichting P&V stimuleren
we mensen - en vooral jongeren - om
maatschappelijke initiatieven op gang te
brengen. Daarnaast dragen we ook met
onze milieu-inspanningen bij aan een
duurzame samenleving.”
Francis Colaris - lid van het Directiecomité
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SOLIDE
PARTNER

Een solide partner
Resultaten IFRS 2017
Het geconsolideerde nettoresultaat van de Groep over het jaar 2017 komt uit op een bedrag van 175,3 miljoen
euro (121,5 miljoen euro in 2016). Het aandeel van de Groep bedraagt 175,4 miljoen euro, terwijl een verlies van
0,1 miljoen euro aan de minderheidsbelangen is toegewezen.
De verhoging van het nettoresultaat wordt verklaard door de stijging van het technisch resultaat met 60,9 miljoen
euro, gedeeltelijk gecompenseerd door de daling van het financieel resultaat met 23,8 miljoen euro. De overige
elementen van het resultaat zijn met 16,7 miljoen euro gestegen.

Technisch resultaat

Wilt u meer details
over deze cijfers?
De gedetailleerde informatie
is beschikbaar in de IFRSjaarrekening van de Groep PSH,
beschikbaar op www.pv.be.

De toename van het technisch resultaat
met 60,9 miljoen euro wordt verklaard
door een sterke daling van de technische
lasten met 67,7 miljoen euro, licht gecompenseerd door een daling van de verzekeringspremies (netto van herverzekeringen) met 6,8 miljoen euro.
De toename van de brutopremies Leven
(+25,4 miljoen euro) komt door de verhoging van de premies voor groepsverzekeringen en door het hogere incasso Leven
Individueel. Voor tak 21 is er een groei
van de periodieke premies met 1,1% en
van de unieke premies met 19%.
De vermindering van de brutopremies
in Niet-Leven (-24,1 miljoen euro) wordt
hoofdzakelijk verklaard door de directe
activiteiten die dalen met 3,5% ten gevolge van het stopzetten van de samen-
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werking met tussenpersoon Aedes en de
stopzetting van de activiteiten in de tak
Vervoer voor Rekening van Derden. We
observeren een groei van 7% in het segment Ondernemingen dankzij het heractiveren van de activiteiten in dit segment.

Financieel resultaat
Het financieel resultaat is met 23,8 miljoen euro gedaald om in 2017 uit te komen op 561,5 miljoen euro, tegenover
585,3 miljoen euro in 2016. We constateren een afname van het niet-courante
financieel resultaat (-29,3 miljoen euro) en
een toename van het courante financieel
resultaat (+5,5 miljoen euro). Die schommeling valt vooral te verklaren door een
sterke daling van de gerealiseerde meerwaarde op obligaties in vergelijking met
2016, gedeeltelijk gecompenseerd door
een stijging van de gerealiseerde meerwaarde op aandelen.

“Het balanstotaal steeg van 19,21 miljard euro in 2016 naar
19,50 miljard euro in 2017, wat neerkomt op een toename met
298,91 miljoen euro.”
Martine Magnée - lid van het Directiecomité

Enkele kerncijfers
NETTO RESULTAAT
(in duizend EUR)

VERDELING VAN DE PREMIES
PER ACTIVITEIT

175.318

225.000
183.852

175.000

121.487

125.000

45%

Niet-Leven

55%

Leven

75.000
2015

2016

2017

1.499.932
1.600.000
1.538.631

1.553.296

1.500.000
1.400.000
TOTALE PREMIES
(in duizend EUR)

2015

2016

2017

Beknopte resultatenrekening
2017

2016

2015

1.499.932

1.553.296

1.538.631

-1.502.047

-1.616.293

-1.610.404

-2.115

-62.997

-71.773

Courant financieel resultaat

430.844

425.303

445.573

Niet-courant financieel resultaat

130.630

159.969

231.821

561.474

585.272

677.394

-384.040

-400.788

-421.769

175.318

121.487

183.852

Netto verdiende premies
Technische lasten
Technisch resultaat

Financieel resultaat
Overig resultaat
TOTAAL RESULTAAT

(in duizend EUR)
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Geconsolideerde balans IFRS 2017
Het balanstotaal steeg van 19,21 miljard euro in 2016 naar 19,50 miljard euro
in 2017, wat neerkomt op een toename met 298,91 miljoen euro.

De belangrijkste schommelingen
in het actief:

De belangrijkste schommelingen
in het passief:

•

De stijging van de immateriële vaste activa met 24,3 miljoen euro is
voornamelijk toe te schrijven aan de
kosten die de onderneming maakt in
het kader van transformatieprojecten
(organisatie, IT) die toekomstige winsten zullen genereren.

•

•

De daling met 63,9 miljoen euro van
de investeringen in de geassocieerde
ondernemingen kan worden verklaard
door de impact van de bijzondere
waardevermindering op het farmaceutische en parafarmaceutische distributienetwerk van Multipar.

Een toename van de verplichtingen
met betrekking tot verzekeringscontracten met een bedrag van 129,5
miljoen euro, voornamelijk als gevolg
van een toename van de wiskundige
reserves in Leven, gedeeltelijk gecompenseerd door de daling van de schaduwboekhouding als gevolg van de daling van de AFS-reserve op obligaties.

•

Een verhoging van de financiële verbintenissen voor de beleggingscontracten
met winstdeelname met 92,0 miljoen
euro. Deze stijging houdt voornamelijk verband met de individuele levensverzekeringscontracten in het kader
van pensioensparen, gedeeltelijk gecompenseerd door het effect van de
variatie van de schaduwboekhouding.

•

De overige schulden dalen met 34,6
miljoen euro. Deze daling houdt
verband met de terugname van een
gedeelte van de voorziening voor
het sociaal plan Horizon 2020 en de
vermindering van belastingschulden,
gedeeltelijk gecompenseerd door een
toename van commerciële schulden.

•

De post ‘Niet-courante passiva beschikbaar voor verkoop’ werd teruggebracht naar nul na de opschorting
van de verkoop van Euresa-life.

•

•

•
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De financiële instrumenten kennen
een toename van 439,3 miljoen euro.
Deze stijging wordt verklaard door de
toename van het hypotheekvolume
(247,8 miljoen euro) en de CMIS-obligaties (269,9 miljoen euro), die gedeeltelijk gecompenseerd werden
door de evolutie van de marktwaarde
op de obligatieportefeuille tussen december 2016 en december 2017.
De financiële activa van tak 23 stijgen
met 352,3 miljoen euro, wat voornamelijk te wijten is aan de overdracht
in de activaposten van de balanswaarden van Euresa-life en het financiële
resultaat in tak 23.
De post ‘Niet-courante activa beschikbaar voor verkoop’ werd teruggebracht naar nul omdat de verkoop
van Euresa-life werd opgeschort. Als
gevolg hiervan is de herclassificatie,
die in de voorgaande jaren werd gemaakt en die voldeed aan de criteria
van IFRS 5, niet langer van toepassing
in 2017 (IFRS 5).

Wilt u meer details
over deze cijfers?
De gedetailleerde informatie
is beschikbaar in de IFRSjaarrekening van de Groep PSH,
beschikbaar op www.pv.be.

“Met 94% van het
eigen vermogen van
de hoogste kwaliteit
en 6% van superieure kwaliteit, beschikt
de P&V Groep over
een heel sterk eigen
vermogen.”
Philippe De Longueville
lid van het Directiecomité

Enkele kerncijfers
BALANSTOTAAL
(in duizend EUR)

INVESTERINGSPORTEFEUILLE

19.505.505

20.000.000

57%
9%

Overheidsobligaties

Aandelen

25%
8%

18.000.000

18.089.940

Bedrijfsobligaties

Leningen & vorderingen

1%

19.206.600

19.000.000

17.000.000
2015

Derivaten

2016

EIGEN VERMOGEN
(in duizend EUR)

2.000.000
1.800.000

2017

2.067.624

1.962.101
1.774.389

1.600.000
1.400.000
2015

VERDELING VAN DE ACTIVA

TOTAAL 19.505.505 (in duizend EUR)
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2016

2017

Solvabiliteit II

17.802.231

De P&V Groep heeft een adequaat
en performant risicobeheerssysteem geïnstalleerd dat bovendien
regelmatig wordt verbeterd.
Investeringsportefeuille

553.685

313.935

835.654

Financiële
investeringen
“Unit Link”

Vorderingen
uit herverzekeringen

Overige
activa

Op 31 december 2017 is de Solvabiliteit
II-ratio (het in aanmerking komend eigen
vermogen/het minimum vereist kapitaal)
robuust en bedraagt ze 172% tegenover
145% op 31 december 2016.
Het vereiste solvabiliteitskapitaal bedraagt 1,097 miljard euro en het in
aanmerking komend eigen vermogen
1,889 miljard euro. Met 94% van het
eigen vermogen van de hoogste kwaliteit
(Tier 1) en 6% van superieure kwaliteit
(Tier 2), beschikt de Groep over een
eigen vermogen van uitstekende kwaliteit.
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