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Voorwoord
Sinds haar oprichting in 1907 wil de P&V Groep als coöperatieve verzekeraar een
constructieve bijdrage leveren aan de Belgische samenleving. Dit is een constante in onze
geschiedenis en ook vandaag nog zetten we die maatschappelijke focus voort. Alles wat
we doen, staat in het teken van ons engagement voor een meer solidaire, rechtvaardigere
en duurzamere samenleving. Dat maakt ons uniek.
Duurzaamheid in de breedste zin houdt rekening met economische, sociale en milieufactoren en is een centraal thema geworden
voor zowel overheden als privébedrijven. Naast het in werking treden van nieuwe Europese regelgeving in maart 2021, is de laatste
jaren de bewustwording rond het belang van deze thematiek en de impact ervan op de verzekeringssector sterk toegenomen.
We bevinden ons vandaag in een toestand waarin onze wereld, onze sector en ook de P&V Groep oog in oog staan met
ongeziene opportuniteiten, maar ook reële risico’s op het vlak van duurzaamheid.
Tot voor kort werd het vermijden van niet-duurzame praktijken gezien als een voordeel ten opzichte van de concurrentie. We
evolueren naar een situatie waarin dit niet meer voldoende is. Onze klanten, partners, coöperanten en medewerkers eisen meer
duidelijkheid over onze duurzame praktijken en de impact die ze genereren.
De overstromingen van juli 2021 in België en onze buurlanden, en de droogte en bosbranden in de landen rond het Middellandse Zeegebied, deden zich tegelijkertijd voor en lieten brutaal zien wat de gevolgen zijn van de huidige klimaatverandering. Bij
deze natuurrampen, waarvan de frequentie toeneemt, stelt zich de vraag naar hun verzekerbaarheid, de preventie ervan en de
capaciteit van herverzekeraars.
Naast deze milieu-uitdagingen blijft ook de sociale dimensie en de aandacht voor de zwakkeren een hoofdelement in de missie
van de P&V Groep. Niet in het minst in een periode waarin verschillende crisissen een reële impact hebben op een groeiend deel
van de Belgische bevolking. We blijven ons inzetten om aan zoveel mogelijk mensen bescherming te bieden.
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere wereld van de Verenigde Naties zijn hierbij een belangrijk richtsnoer.
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Ze weerspiegelen de grote sociale en ecologische uitdagingen waar we voor staan. De P&V Groep wil bijdragen aan al deze
doelstellingen en wil op vier ervan het verschil maken: Geen armoede, Goede gezondheid en welzijn, Gendergelijkheid en
Klimaatactie.
We hopen dat dit rapport u een duidelijk beeld geeft van wie we zijn als P&V Groep en wat we doen voor een meer solidaire
en duurzame samenleving.
Veel leesplezier.

Hilde Vernaillen
Voorzitter van het directiecomité van de P&V Groep
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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 onze waarden en een
financieel evenwicht op lange termijn. Het
is ons doel om zoveel mogelijk mensen een
waardige bescherming te bieden, en dat
tegen de beste voorwaarden. Onze winst
herinvesteren we hoofdzakelijk in onze
groep, ten voordele 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
hele 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

Deze 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 of
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. De coöperatieve en onderlinge verzekeraars werken er samen aan de versterking
van hun positie op hun respectieve markten en meer algemeen aan de ontwikkeling
van de sector.
Onze CEO Hilde Vernaillen vervult op dit moment het voorzitterschap van ICMIF, het
enige orgaan dat wereldwijd de coöperatieve en onderlinge verzekeringssector vertegenwoordigt. Het biedt zijn 197 leden unieke diensten en activiteiten en een blijvende toegevoegde waarde die nergens anders bestaat. ICMIF is eigendom van de aangesloten
organisaties, die het actief beheren. ICMIF wil zijn leden helpen om hun strategische
doelstellingen te bereiken en duurzaam te groeien in hun markt door gebruik te maken
van de kennis, vaardigheden en ervaring van het wereldwijde ICMIF-netwerk. Het
vertegenwoordigt de belangen van de sector bij de belangrijkste stakeholders.
Ook in België zet de P&V Groep zich sterk in voor de ontwikkeling van de verzekeringssector. Zo zijn veel van haar medewerkers actief op verschillende niveaus van de sectorfederatie Assuralia. Hilde Vernaillen is op dit moment voorzitter van die federatie,
na zes jaar ondervoorzitter te zijn geweest.

1
2
3
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Samenwerkingsverband tussen Europese coöperatieve en onderlinge
verzekeraars
Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe
International Cooperative and Mutual Insurance Federation
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1.2.		

Ons distributiemodel

De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen,
ondernemingen en instellingen via verschillende merken en distributiekanalen.
Meer dan 300 verzekeringsagenten en subagenten werken exclusief voor het merk P&V. Bijna 1.400 verzekeringsmakelaars hebben een partnership met Vivium.
Professionele verzekeringstussenpersonen spelen een sleutelrol in ons model. De agenten en makelaars kennen hun
klanten, geven het juiste advies en bieden ondersteuning bij schade. Op de momenten die voor de klanten belangrijk
zijn, tonen de tussenpersonen hun toegevoegde waarde.
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1.3.		

Onze oplossingen

1.3.1.
Onze ecosystemen
Om ons aanbod optimaal af te stemmen op de behoeften van de klanten, schenken we veel aandacht aan de positionering en ontwikkeling van verzekeringsproducten en diensten binnen de ecosystemen waarbinnen onze klanten
evolueren.
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 voor klanten te creëren met een grotere
toegevoegde waarde dan de afzonderlijke oplossingen van de organisaties of ondernemingen.
De P&V Groep bouwt haar strategie op rond de volgende ecosystemen:

Mijn mobiliteit 

Mijn zaken / Mijn activiteiten 

Mijn gezondheid 

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

We ondersteunen de ontwikkeling van
ondernemingen en instellingen en van
hun interacties met de buitenwereld om
hen te beschermen en de continuïteit
van hun zaken en activiteiten veilig te
stellen.

We ondersteunen de gezondheid en het
welzijn van onze klanten door gezondheidsdiensten toegankelijk te maken en
door in te zetten op preventie in samenwerking met gezondheidsdeskundigen.

Mijn huis en gezin HOUSE-DAY
We ondersteunen alle types
van gezinnen in hun evolutie, hun activiteiten en hun
dagelijkse leven om hen
te beschermen tegen de
risico’s van elke dag.

PVGR_NFR2021_NL_v2.indd 10

Mijn pensioen 
We ondersteunen 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 
We ondersteunen klanten ook na hun
actieve leven door oplossingen aan te
reiken waarmee ze hun gewenste levensstandaard maximaal kunnen aanhouden
en hun waardigheid kunnen behouden in
de moeilijkste momenten.
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1.3.2.
Onze onderscheidingen: Decavi-trofeeën
Decavi, een organisatie van verzekeringsspecialisten, reikt jaarlijks verzekeringstrofeeën uit. Ze worden toegekend door een onafhankelijke jury en belonen de
beste verzekeringen en de meest innovatieve oplossingen.
Beste motorverzekering
De motorverzekering van P&V werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot de
beste van België. De jury stelde het op prijs dat de klanten, met de expertise van
hun agent, hun verzekering à la carte kunnen samenstellen volgens hun behoeften.
Daarnaast zijn er nog de voordelen, zoals de bescherming van de motoruitrusting
en de premiumtoegang tot de motorfiets-app Liberty Rider tijdens de hele looptijd
van het contract.
Beste rechtsbijstand auto

Benadering niet-leven in het kader van de pandemie

Voor het negende jaar op rij won Arces, een merk van de P&V Groep, de Decavi-trofee
voor beste rechtsbijstand auto. De rechtsbijstand van Arces werd ontwikkeld om
perfect in te spelen op de behoeften van de klanten, zowel privé als professioneel,
en dat tegen een zeer competitieve prijs. Een overtuigend argument voor de jury
blijft het Artikel 1 waarmee Arces zich engageert om haar voorwaarden aan te
passen indien een klant betere voorwaarden vindt bij een andere verzekeraar op
de Belgische markt. Een duidelijke belofte waardoor Arces een prominente plaats
inneemt op de markt.

De P&V Groep werd ook beloond voor haar klantenbenadering in het kader van de
pandemie. Van bij het begin van de eerste lockdown werden heel wat maatregelen
genomen ten voordele van onze klanten. Zo werden er voor de horeca gratis uitbreidingen toegekend om de afhaalactiviteiten en thuisleveringen zo goed mogelijk
te verzekeren. Voor alle kmo’s verzekerd in Arbeidsongevallen werden de dekkingen
uitgebreid naar thuiswerk.

Beste publiciteitscampagne
Van 25 december 2020 tot 9 januari 2021 zette P&V de dromen en plannen van
mensen na de gezondheidscrisis in de kijker via een warme eindejaarscampagne.
De campagne liep op de televisie, op de sociale netwerken, in de P&V-kantoren en
zelfs op de traditionele kerstboom die tijdens de eindejaarsperiode de gevel van de
P&V-toren verlicht.

PVGR_NFR2021_NL_v2.indd 11

Beste POZ
De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) van Vivium won voor de tweede keer een van de meest begeerde trofeeën in haar categorie. Een mooie erkenning
voor Vivium, dat al jarenlang expert is in de tweede pensioenpijler.
Beste beleggingsformule met gewaarborgd rendement (tak 21)
Dit jaar won Vivium ook de trofee in de categorie ‘beleggingsformule met gewaarborgd rendement (tak 21)’ voor haar Capiplan-formule.
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1.4.

Preventie

Onze expertise gebruiken we niet alleen om onze klanten
te helpen na schadegevallen, maar ook om te voorkomen
dat dergelijke gevallen zich voordoen. Met de hulp van
digitale technologie werken we innovatieve oplossingen uit
die de risico’s voor onze klanten beperken.
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. Door de stijgende levensverwachting, de vergrijzing en de angst voor
nieuwe pandemieën worden er bovendien veel nieuwe behoeften gegenereerd in het
domein van de gezondheid.

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, zijn we verschillende
partnerships aangegaan ten voordele van onze klanten. Zo werken we samen met
Proviz, een leverancier van kledij met hoge zichtbaarheid voor weggebruikers, en ook
met Hexlox, een leverancier van antidiefstaloplossingen voor fietsonderdelen. Klanten
kunnen rekenen op een korting op het gamma van deze producten.
Ook met onze weCover-app, een veiligheidsdienst specifiek ontworpen voor jongeren,
zetten we actief in op verkeerspreventie. Daarom hebben we de app beschikbaar
gemaakt voor iedereen, klant of niet.

Preventie op sociale netwerken
Op onze sociale media besteden we bijzonder veel aandacht aan preventie en geven
we regelmatig tips en advies aan onze volgers om zich optimaal te beschermen tegen
de meest uiteenlopende risico’s.
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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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2.1.		

Onze bestaansreden

Onze bestaansreden is om zoveel mogelijk mensen bescherming te bieden door verzekeringen
toegankelijk en inclusief te maken en door te investeren in preventie, en dat op een duurzame manier en dankzij de sterke betrokkenheid van onze medewerkers.
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Onze visie en onze missie
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De missie van de P&V Groep bestaat erin haar klanten een passende bescherming te bieden.
Deze missie is gebaseerd op de coöperatieve waarden en principes. Ze komt tot uiting in
het gedrag en de waarden die van onze medewerkers worden verwacht (bedrijfscultuur).
Onze visie is gebaseerd op vier dimensies:

Toegankelijkheid

Pre
ven
t

ie

We bieden beschermingen die tegemoetkomen aan de belangrijkste behoeften van particulieren,
zelfstandigen, ondernemingen en instellingen, vandaag en in de toekomst. Door verzekeringen
toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen en door erop toe te zien dat iedereen
correct verzekerd is, zet de P&V Groep haar engagement voor een solidaire en duurzame
samenleving om in de praktijk. Onze verzekeringsoplossingen zijn correct geprijsd, eenvoudig
en transparant.

Preventie

eid

ijkh
l
e
ank

g
Toe

Duurzaamheid

We combineren onze vaardigheden als verzekeraar met nieuwe
technologieën, om innoverende antwoorden te bieden op het
vlak van risicopreventie en -beperking. De P&V Groep zet haar
expertise in zodat iedereen zich kan beschermen tegen de
risico’s van elke dag en zijn toekomst kan plannen.

Onze strategie en onze acties dragen bij aan de ontwikkeling
van onze onderneming en de samenleving in het algemeen,
op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

eid

urz

Be

Du

tro
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Betrokkenheid

De P&V Groep staat bekend om de betrokkenheid van haar
medewerkers ten opzichte van haar klanten en andere stakeholders.

id
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2.3.

Ons referentiekader:
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geven aan hoe we voor iedereen een betere en
duurzamere toekomst tot stand kunnen brengen. Ze gaan in op de wereldwijde uitdagingen
waarmee we worden geconfronteerd, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu en de bedreiging van welvaart, vrede en rechtvaardigheid.
De 17 duurzaamheidsdoelstellingen werden in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen als onderdeel van
de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, die een 15-jarenplan vastlegt voor de verwezenlijking van deze doelstellingen.
De doelstellingen zijn onderling verbonden en om niemand aan zijn lot over te laten, is het belangrijk om elke doelstelling, en elk
van hun doelgroepen, tegen 2030 te bereiken.

Beëindig armoede overal en in al haar
vormen.
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde
voeding en promoot duurzame landbouw.
Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart
voor alle leeftijden.
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en
bevorder levenslang leren voor iedereen.
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle
vrouwen en meisjes.
Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en
sanitatie voor iedereen.

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame
economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve
en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief,
veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

Neem dringend actie om de klimaatverandering en
haar impact te bestrijden.

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen,
de zeeën en de maritieme hulpbronnen.
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik
van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen
duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan
biodiversiteit een halt toe.
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met
het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang
tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus
doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke
instellingen uit.
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het
wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne energie voor iedereen.
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Onze bijdrage aan de
Sustainable Development Goals (SDG’s)
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De P&V Groep spitst haar duurzaamheidsstrategie toe op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) en wil voor elke SDG minstens het niveau van de andere
verzekeraars op de markt behalen. Meer specifiek willen we ons onderscheiden op deze
vier doelstellingen:

Beëindig armoede overal
en in al haar vormen.
De P&V Groep heeft de ambitie om de
armoede in België te helpen bestrijden.
Dat doen we door de toegankelijkheid van onze verzekeringsproducten
te vergroten voor kansarmen of door
onze producten te vereenvoudigen om
in specifieke behoeften te voorzien.
We willen ook bijdragen aan een meer
solidaire samenleving en ons inzetten
om ongelijkheid te verminderen, onder
meer in samenwerking met de Stichting
P&V en de internationale initiatieven van
ICMIF (International Cooperative and
Mutual Insurance Federation).
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Verzeker een goede
gezondheid en promoot
welvaart voor alle
leeftijden.
De P&V Groep heeft de ambitie om zich
te positioneren als een belangrijke speler
in het ecosysteem van de gezondheid.
Met ons productaanbod willen we de
gezondheid en het welzijn van onze
klanten verbeteren, met name door
middel van een beleid voor preventie
of vermindering van ongevallen. We
willen ook de toegang tot kwaliteitsvolle
gezondheidszorg bevorderen via ons
ecosysteem en onze coöperanten. Tot
slot willen we een duurzaam gezonde
levensstijl bevorderen.

Bereik gendergelijkheid en
empowerment voor alle
vrouwen en meisjes.

Neem dringend actie om
de klimaatverandering en
haar impact te bestrijden.

De P&V Groep heeft de ambitie om de
positie van vrouwen in de samenleving te
verbeteren. Dit doen we via de
ondersteuning van initiatieven om
vrouwen in kwetsbare situaties te
begeleiden bij hun toegang tot onderwijs
en bescherming. Intern ondersteunt de
P&V Groep een bedrijfscultuur waarin
de plaats van vrouwelijke en mannelijke
medewerkers op gelijke wijze wordt
gewaardeerd.

De P&V Groep heeft de ambitie om
een rolmodel te zijn op het vlak van
CO2-neutraliteit. Dat vertaalt zich in ons
aanbod van verzekeringsproducten, in het
beheer van onze beleggingsportefeuille
en in ons aankoopbeleid. We willen
onze klanten, leveranciers, investeerders en coöperanten ook aanzetten om
hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Tot
slot zetten we ons in om de risico’s van
klimaatverandering te voorkomen.
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2.5.		

Ons coöperatieve model

Sinds de oprichting in 1907 is de Sociale
Voorzorg, in 1993 omgedoopt tot P&V, een
coöperatieve vennootschap die actief is in
de sociale economie. Ze is voortgekomen uit
de wens om een niet-speculatieve verzekeringsmaatschappij op te bouwen, die zoveel
mogelijk personen een dekking biedt voor
de belangrijkste risico’s die aan het privé- of
beroepsleven zijn verbonden. Meer dan een
eeuw na haar oprichting is P&V Verzekeringen
uitgegroeid tot een belangrijke speler op de
Belgische verzekeringsmarkt.
Een coöperatie is een autonome vereniging van vrijwillig
verenigde personen om aan hun gemeenschappelijke economische,
sociale en culturele behoeften en verwachtingen te voldoen
via een vennootschap die onder gezamenlijk zeggenschap staat
en democratisch wordt beheerd. Coöperaties gaan uit van de
volgende waarden: wederzijdse hulp, verantwoordelijkheid,
democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Leden van
coöperaties verdedigen ethische waarden zoals eerlijkheid,
openheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor
anderen.

De Internationale Coöperatieve
Alliantie (ICA), die coöperaties
over de hele wereld verenigt,
vertegenwoordigt en ondersteunt,
heeft zeven coöperatieve principes
geïdentificeerd:
 Vrijwillige

en vrije toetreding: lid worden van een coöperatie is een
vrijwillige daad, dit kan niet worden opgelegd. Coöperaties staan open
voor iedereen die gebruik kan maken van hun diensten en bereid is om
de verantwoordelijkheid op zich te nemen die een toetreding met zich
meebrengt, zonder enige discriminatie rond geslacht, sociaal statuut,
afkomst, politieke of religieuze overtuiging.

 Democratische controle door de leden: ze nemen actief deel aan de
opstelling van beleidslijnen en de besluitvorming.

 Economische

participatie door de leden: ze dragen billijk bij tot het
geïnvesteerde kapitaal in hun coöperatie en controleren dit democratisch.
De leden ontvangen slechts een beperkte vergoeding en wijzen financiële
overschotten toe aan de ontwikkeling van de coöperatie, aan een herverdeling
onder de leden (ristorno) in functie van de transacties die ze uitvoeren met
de coöperatie en aan de ondersteuning van andere activiteiten.

 Autonomie en onafhankelijkheid: coöperaties zijn autonome entiteiten.
Het zijn zelfhulporganisaties die onder controle staan van hun leden. Als
ze akkoorden sluiten met derden of kapitaal ophalen uit externe bronnen,
zorgen ze ervoor dat de leden een democratische controle uitoefenen en
hun autonomie behouden.
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 Onderwijs,

opleiding en informatie: coöperaties bieden hun leden,
vertegenwoordigers, beheerders en werknemers opleidingen aan
om efficiënt bij te dragen tot de ontwikkeling van hun coöperatie. Ze
sensibiliseren bovendien het grote publiek, in het bijzonder jongeren en
besluitvormers, over de aard en de voordelen van de coöperatie.

De P&V Groep vertaalt deze coöperatieve principes concreet in de
werking van de onderneming:
•

We bieden onze klanten, personeelsleden
en agenten de mogelijkheid om coöperant
te worden van de onderneming, dankzij de
verwerving van C-aandelen, en actief deel te
nemen aan de werking van de onderneming.

•

Onze winst wordt grotendeels herbelegd
in de onderneming om onze financiële
gezondheid te versterken, de kwaliteit van
onze producten en diensten voortdurend te
verbeteren en bij te dragen aan de ontwikkeling
van het coöperatieve model.

•

We ontwikkelen onze activiteiten in het
domein van de sociale economie, waarbij
voorrang wordt gegeven aan sociale en
milieudoelstellingen.

 Samenwerking tussen coöperaties: coöperaties zijn hun leden zo efficiënt
mogelijk van dienst. Ze versterken de coöperatieve beweging door samen
te werken via lokale, nationale, regionale en internationale structuren.

 Engagement ten opzichte van de gemeenschap: coöperaties werken aan
de duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap via de toepassing van
beleidslijnen goedgekeurd door hun leden.
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ONZE
IMPACT
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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.		

Beleggen voor duurzame welvaart

De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als belegger en wil bijdragen
aan de ontwikkeling van een economisch duurzamere wereld. Daarnaast zijn we ervan
overtuigd dat beleggingen 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, zowel wat betreft de afstemming met onze waarden als het genereren
van financiële waarde op lange termijn.
Deze overtuiging zetten we kracht bij door een aantal principes te hanteren in ons beleggingsbeleid.
3.1.1.
Duurzaamheidsrisico’s
Als referentiekader hanteren we het begrip duurzaamheidsrisico’s zoals gedefinieerd
door EIOPA4.

Het duurzaamheidsrisico kan opgedeeld worden in drie categorieën:
•

Een duurzaamheidsrisico wordt gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid
op ecologisch, sociaal of governancegebied (‘ESG’) die, indien ze zich voordoet, een
werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan
veroorzaken.

Fysiek risico
Het fysieke risico dat rechtstreeks te maken heeft met klimatologische gebeurtenissen
(zoals overstromingen, branden, stormen) en klimaatveranderingen op lange
termijn (zoals neerslag, extreme temperatuurschommelingen, het niveau van de
oceanen, gemiddelde temperatuurstijging).

•

Transitierisico
Het transitierisico dat voortvloeit uit de evolutie/transitie naar een koolstofarme
maatschappij. Dit risico kan een impact hebben op de rentabiliteit en de beleggingsstrategie.

•

Aansprakelijkheidsrisico
Het aansprakelijkheidsrisico met betrekking tot de klimaatverandering (bv. rechtszaken, enz.)

4
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3.1.2.
P&V Groep als verantwoorde belegger

3.1.3.
Opname van ESG-criteria in ons beleggingsbeleid

De eerste prioriteit van de P&V Groep is waarde creëren voor alle stakeholders,
te beginnen bij de klant, en niet het creëren van winst voor haar aandeelhouders.
Bovendien maakt de P&V Groep deel uit van het maatschappelijke weefsel van haar
historische coöperanten en deelt ze hun bezorgdheden.

Ons beleggingsbeleid integreert duurzame en verantwoorde principes of praktijken in
het beheer van de activa die afgestemd zijn op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van
de Verenigde Naties (SDG’s). De focus ligt daarbij vooral op de volgende doelstellingen:

In het kader van haar actieplan ‘Duurzame groei financieren’ heeft de Europese
Commissie onder meer beslist om de informatie van de actoren uit de financiële sector
over hun benaderingen voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s (factoren op
het gebied van milieu, maatschappij en governance) te bevorderen en te harmoniseren.
Daartoe heeft ze de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid
in de financiëledienstensector aangenomen (Verordening 2019/2088 van 27 november
2019, ook ‘SFDR-verordening’ genoemd).
De P&V Groep is een verantwoorde belegger die vasthoudt aan de ESG-principes
(milieu, maatschappij en governance) en alles in het werk stelt om de naleving van
de informatie- en transparantievereisten in verband met haar benadering voor de
integratie van duurzaamheidsrisico’s te garanderen.

*

•

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn: via onze participatie in de
Multipharma Group en de betrokkenheid bij het bedrijf Cohezio

•

SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie: via onze participatie in
energieholdings zoals de VEH (Vlaamse Energieholding ) of via de rechtstreekse
of onrechtstreekse financiering van projecten in hernieuwbare energie

•

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur: door te beleggen
in veerkrachtige en duurzame infrastructuurprojecten

•

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen: door onze
beleggingen in regionale beleggingsmaatschappijen, in de sociale economie en via
ons vastgoedpatrimonium dat voldoet aan de duurzaamheidscriteria (zoals de
BREEAM-certificering*)

•

SDG 13 – Maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering: door bepaalde sectoren die nefast zijn voor de klimaatverandering uit onze
beleggingen uit te sluiten of door te beleggen in projecten om de impact van
klimaatverandering te verminderen (zie verder)

Building Research Establishment Environmental Assessment Method
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Toepassing van uitsluitingscriteria:
De P&V Groep vermijdt beleggingen in bedrijven die door hun activiteit nadelige
gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en het milieu en belegt niet in de
volgende ondernemingen, regeringen of sectoren:
•

Belastingparadijzen en regimes die corrupt zijn of zich schuldig maken aan
schendingen van internationale regels;

•

Ondernemingen of regeringen die de fundamentele mensenrechten niet naleven
(met inbegrip van foltering, willekeurige vrijheidsberoving, dwangarbeid en de
uitbuiting van kinderen);

•

Ondernemingen die opzettelijk de wetgeving (sociaal, fiscaal, milieu ...) en
fundamentele ethische normen overtreden;

•

Ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in controversiële sectoren, zoals
de tabaksindustrie, kansspelen en de seks- en porno-industrie;

•

Ondernemingen die actief zijn in de steenkoolsector (exploitatie, winning
of elektriciteitsproductie) 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.

Toepassing van criteria voor verantwoorde en duurzame ontwikkeling
Zonder toegevingen te doen op het vlak van rendement, beantwoordt de beleggingsstrategie niet alleen aan financiële criteria, maar ook aan andere aspecten
zoals sociale, ethische en milieuoverwegingen. In het algemeen ziet de door de
P&V Groep toegepaste beleggingsstrategie erop toe dat:
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•

kapitaalstromen zich in de eerste plaats richten op maatschappelijk verantwoorde beleggingen;

•

er met voorrang belegd wordt in sectoren of industrieën van de duurzame
economie;

•

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 (‘Best in Class’).
Bij direct vastgoed laat de BREEAM-certificering toe om de duurzaamheid en de
energieprestatie van het vastgoedpatrimonium te evalueren. We streven naar een
certificering voor ons volledige patrimonium en willen de BREEAM-score van de
bestaande gebouwen verbeteren. Voor de nieuwe panden waarin we investeren,
streven we naar een BREEAM-score van minstens ‘very good’.
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.
Voor beleggingen in fondsen van derden wordt bij de selectie van de fondsen rekening
gehouden met de volgende stappen:
•

Tijdens de selectiefase van de fondsen evalueert de P&V Groep de integratie van
de ESG-criteria door de beheerder aan de hand van een ‘due diligence’vragenlijst of een screening door een gespecialiseerde consultant.

•

Tijdens de follow-upfase van de belegging evalueert de P&V Groep de naleving
van de ESG-criteria via de rapporten van de externe beheerders.

•

De P&V Groep gaat een dialoog aan met de externe beheerders om meer rekening
te houden met de ESG-uitdagingen.

12/05/2022 16:40:21
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3.1.4.
Opname van ESG-criteria in ons productaanbod
In ons aanbod van spaar- en beleggingsverzekeringen kiezen we voor ethisch verantwoorde fondsen. Bij de keuze van de fondsbeheerders laten we ons niet alleen leiden door hun financiële prestaties en vakkennis. Wij vinden het belangrijk dat hun waarden
en normen aansluiten bij de onze.
De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als belegger en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer
wereldwijd financieel systeem.
Deze overtuiging zetten we om in de praktijk door een aantal principes toe te passen in ons aanbod van verzekeringsproducten
en dit via ons beleggingsbeleid voor tak 21 en tak 23.
Tak 21 (gegarandeerd rendement)
Beleggingen in sectoren waarvan de activiteiten strijdig zijn met de waarden van de P&V Groep (tabak, wapens, steenkool en
mijnbouw) worden uitgesloten.
Daarnaast wordt elke belegging getoetst aan het ESG-beleid van de P&V Groep en worden sectoren als energie, staal, transport,
mobiliteit en vastgoed beoordeeld op basis van een ‘best-in-class’-selectie.
Tak 23 (gekoppeld aan een belegging)
Voor het beheer van onze fondsen doen we een beroep op de expertise en knowhow van gereputeerde externe vermogensbeheerders. We selecteren deze partners niet alleen op basis van hun vakkennis, maar houden ook rekening met 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.
Al onze fondsen worden gekwalificeerd als artikel 8 of artikel 9 in het kader van de SFDR-verordening (Sustainable Finance
Disclosure Regulation). Dit betekent dat onze fondsen actief bijdragen aan ecologische of sociale aspecten via de onderliggende
beleggingen, of specifieke duurzaamheidsdoelstellingen nastreven. Een ander criterium is dat ondernemingen waarin wordt belegd
praktijken op het gebied van goed bestuur moeten volgen.
Voor ons tak 23-aanbod werken we samen met verschillende fondsbeheerders. Dankzij hun beleggingen dragen deze beheerders
in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.
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3.2.		

Handelen ten voordele van de samenleving

Doorheen haar hele geschiedenis heeft de P&V Groep een netwerk van maatschappelijke
initiatieven opgebouwd ten voordele van de meest kwetsbaren in de samenleving.
Vandaag uiten we onze solidariteit onder meer via de Stichting P&V en met de steun aan
maatschappelijk waardevolle initiatieven.
3.2.1.
Stichting P&V
De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut die onafhankelijk werkt ten
opzichte van de P&V Groep. Ze bestrijdt de uitsluiting van jongeren en stimuleert
hun maatschappelijke betrokkenheid via verschillende initiatieven. Een van de hoofddoelstellingen van de Stichting P&V is bijdragen aan een solidaire samenleving waaraan
alle jongeren als volwaardige burgers kunnen deelnemen. Via haar meerjarenprojecten
tracht ze nieuwe vormen van burgerschap en solidariteit te bevorderen tussen en
met jongeren uit heel België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië).

De Stichting heeft ook elf werkgroepen volgens thema en/of regio opgericht. Zo
konden de vzw’s best practices en moeilijkheden uitwisselen. Daaruit bleek dat de
vzw’s zelf hun structuren moesten versterken om aan de behoeften van de jongeren
te voldoen. De Stichting bood de mogelijkheid om deel te nemen aan twee webinars
over ‘skills-based volunteering’ gegeven door Engage 4. Dit initiatief maakte het mogelijk
een brug te slaan naar ons interne vrijwilligersproject BOOST om de kennis van onze
personeelsleden ten dienste te stellen van een organisatie.

Meer informatie over de Stichting P&V is te vinden op de website
www.foundationpv.be.
LINKING YOUTH UP
2021 werd gekenmerkt door verschillende lockdowns, waarbij de jongeren niet
gespaard bleven, en vooral zij die in het begin van de gezondheidscrisis al kwetsbaar
waren. Bij het begin van de gezondheidscrisis maakte de P&V Groep een miljoen
euro vrij om de digitale kloof te helpen dichten en maatschappelijk kwetsbare
jongeren te versterken. De Stichting P&V lanceerde in samenwerking met de Koning
Boudewijnstichting de projectoproepen Linking Youth Up en Guiding Youth. Met dit
uitzonderlijke budget werden 65 organisaties in heel België ondersteund en kregen
1.300 jongeren een nieuwe laptop om lessen op afstand te volgen.
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Het project bestaat uit twee delen: een projectoproep en een jongerenforum.
•

www.foundationpv.be
CONNECTING YOU(TH)
Ontmoeten mensen elkaar nog of speelt het leven zich vooral af in de eigen bubbel?
De laatste jaren is er een groeiende kloof in de samenleving ontstaan, onder meer
afhankelijk van het niveau en het type onderwijs. We wonen niet in dezelfde buurten,
bezoeken niet dezelfde sportclubs of scholen, ontmoeten elkaar niet op dezelfde
plaatsen en onze prioriteiten en interesses zijn verschillend.
Dit alles is nefast voor de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op
te bouwen waarin iedereen zich kan vinden. Volgens sommigen dreigt de coronacrisis
die polarisatie te vergroten en kan ze de scheidingslijnen tussen de groepen versterken.
Het is dus belangrijk om die scheidingslijnen na de crisis aan te pakken en te helpen
om deze verschillen in de samenleving te overbruggen.
Tijdens de coronacrisis kwamen de persoonlijke ontplooiing en de ontwikkeling van
de identiteit van jongeren ook onder druk te staan. Een van de negatieve gevolgen
van de lockdown en het afstandsonderwijs was immers minder sociale uitwisseling,
gecombineerd met meer gevoelens van verveling, eenzaamheid en mentale problemen
bij jongeren. Onderzoek toont aan dat sociale contacten en steun belangrijke factoren
van veerkracht en herstel na een crisis kunnen zijn.
Met haar nieuwe meerjarenproject Connecting You(th) wil de Stichting P&V de
behoefte aan sociale contacten en uitwisselingen van jongeren combineren met de
maatschappelijke behoefte aan gediversifieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip. Op die manier wordt het mogelijk om niet alleen het mentale welzijn te
bevorderen, maar ook het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.
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Projectoproep

De Stichting P&V lanceerde een nieuwe projectoproep Connecting
You(th). Het doel is om acties/projecten te ondersteunen die jongeren/
jongvolwassenen met verschillende achtergronden op lokaal niveau
willen samenbrengen om te proberen de scheidingslijnen te doorbreken
(in hun dagelijkse leven, in hun vrije tijd, op school, op het werk enz.).
Aan het einde van het jaar werden in totaal 84 dossiers ingediend en
de selectie vond plaats tijdens het Jongerenforum van 11 tot 13 februari
2022. Elk geselecteerd project komt in aanmerking voor een beurs van
5.000 tot 25.000 euro.
•

Jongerenforum

In het kader van de projectoproep Connecting You(th) stelde de
Stichting P&V een panel samen dat bestaat uit een twintigtal jongeren
(van 16 tot 23 jaar) uit heel België met verschillende achtergronden en
vooruitzichten. Dit jongerenforum wordt begeleid door het team van de
Stichting P&V, deskundigen uit het netwerk van de Stichting en
gespecialiseerde moderators. Jongeren krijgen er de kans om de thema’s
van de projectoproep te bespreken, maar ook om deel te nemen aan
het besluitvormingsproces ervan.
Het is een soort adviesgroep van jongeren die onze projectoproep
begeleidt. De jongeren worden betrokken bij de evaluatie van de winnende
projecten, doordat ze de projecten financiële middelen toekennen en
hen op het terrein bezoeken. Het is dus een combinatie van besprekingen en
concrete acties. Zo beantwoorden we aan onze missie om actief burgerschap bij jongeren te bevorderen.
Het Jongerenforum kwam voor het eerst samen in het weekend van
22 tot 24 oktober 2021. Deze eerste ontmoeting was bedoeld om kennis
te maken, banden te smeden, te leren debatteren en inspirerende maatschappelijke actoren te ontmoeten.
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Burgerschapsprijs 2021
Op dinsdag 30 november 2021 reikte de Stichting P&V haar 17de Burgerschapsprijs
uit aan Jean Drèze. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die blijk hebben
gegeven van een voorbeeldig engagement voor een open, democratische en tolerante
samenleving.
Jean Drèze ontving de prijs voor zijn werk als ontwikkelingseconoom en zijn dagelijkse strijd voor sociale gelijkheid in India en daarbuiten. Jean Drèze werd geboren in
1959 in Leuven en is een econoom en geëngageerd activist. Hij woont al sinds 1979 in
India, kort onderbroken door een verblijf in Londen, waar hij in 1988 een aanstelling
aanvaardde aan de London School of Economics om contact te leggen met Amartya
Sen (winnaar van de Nobelprijs voor Economie). Samen schreven ze er hun eerste
boek, ‘Hunger and Public Action’, dat als een belangrijke bijdrage aan de economische
leer en het hongerbestrijdingsbeleid wordt beschouwd. Later volgden nog een aantal
samenwerkingen met Sen en met andere vooraanstaande economen.
Hij is momenteel eredocent aan de Delhi School of Economics en gastdocent aan
het economische departement van de universiteit van Ranchi. Naast zijn academisch
werk is hij actief betrokken geweest bij vele sociale bewegingen, waaronder de
vredesbeweging, de campagne voor het recht op informatie en de campagne voor
het recht op voedsel in India. Het was ook Jean Drèze die de eerste versie van de
National Rural Employment Guarantee Act, die voorziet in arbeidsrechten en sociale
zekerheid, heeft bedacht en mee heeft opgesteld.
De COVID-19-crisis en haar verwoestende gevolgen in India, zetten Jean Drèze aan
om door te gaan met zijn dagelijkse strijd tegen de sociale ongelijkheden. Het recht
op onderwijs en vooral het recht op gezondheid zijn van fundamenteel belang geworden
in een tijd van wereldwijde pandemie.
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3.2.2.
De Raad van Gebruikers
Sinds 1997 beschikt de P&V Groep over een Raad van Gebruikers.
De Raad van Gebruikers is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur. De Raad
van Gebruikers bestaat uit vertegenwoordigers van de voornaamste coöperanten,
externe deskundigen en medewerkers van de P&V Groep. Hij komt viermaal per
jaar samen.
De Raad van Gebruikers heeft als opdracht adviezen te formuleren voor de Raad
van Bestuur. Deze adviezen dragen bij aan de uitwerking van de maatschappelijke
strategie van de P&V Groep. Ze kunnen betrekking hebben op:
•

de concretisering van de coöperatieve principes binnen en buiten de onderneming;

•

de versterking van de coöperatieve identiteit van de P&V Groep, met name
door die identiteit uit te drukken in haar relatie met al haar gesprekspartners;

•

het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de P&V Groep;

•

de invloed van maatschappelijke evoluties op de verzekeringsbehoeften en de
solidariteit met groepen die dreigen te worden uitgesloten;

•

het personeelsbeleid, gericht op de diversiteit en individuele ontwikkeling van
de medewerkers, en op een uniforme ecologische benadering;

•

de concretisering van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het duurzaamheidsbeleid van de onderneming;

•

de kwalitatieve verbetering van de producten en diensten die ter beschikking
worden gesteld van de klanten.
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3.2.3.
Het coöperatieve model in België
bevorderen en ondersteunen
De P&V Groep wil werken aan de versterking van de coöperatieve beweging in
haar geheel en streeft daartoe naar een betere netwerking binnen de coöperatieve
wereld. De Raad van Gebruikers organiseerde daarom op 15 september 2021 een
studiedag met een reeks actoren uit de Belgische coöperatieve wereld. Bij deze
gelegenheid kwamen verschillende actiegebieden naar voren. Voor P&V betekent de
versterking van het coöperatieve model ook rechtstreeks investeren in coöperaties
met een grote maatschappelijke impact, zoals de coöperatie Tournières in Luik, waarvan
P&V coöperant is.
De steun van P&V aan het coöperatieve model krijgt ook concreet vorm via
Febecoop, de Belgische federatie van coöperaties, waarvan P&V lid en tevens de
belangrijkste financiële contribuant is. Febecoop is een organisatie die bedrijven
en verenigingen samenbrengt die de wil delen om een economie te ontwikkelen
die respect heeft voor de mens en zijn omgeving, op basis van waarden, ethiek en
coöperatieve principes. Het hoofddoel hierbij is de verdediging, de bevordering en de
ontwikkeling van het coöperatieve bedrijfsmodel.

Febecoop zet haar missie op drie manieren om in de praktijk:
•

zorgen voor de vertegenwoordiging, verdediging en promotie van het coöperatieve
model en ondernemerschap op internationaal, Europees, federaal en regionaal
niveau;

•

een expertisecentrum zijn voor het coöperatieve model en ondernemerschap;

•

operationele begeleiding bieden bij de ontwikkeling van coöperatieve projecten
op het terrein, in de drie gewesten van het land, via haar advieskantoren.
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Het dagelijkse werk van Febecoop werd uiteraard verstoord door de gezondheidscrisis.
De federatie vond echter de kracht om dit op te vangen en haar drievoudige missie
uit te oefenen door zich te vernieuwen.
2021 was het jaar van de vernieuwing van de Nationale Raad voor de Coöperatie
(NRC). Deze heeft twee hoofdrollen: enerzijds het verspreiden van de coöperatieve principes en het coöperatieve ideaal, anderzijds het opstellen van adviezen over
kwesties met betrekking tot de coöperatieve activiteit. Naar aanleiding van de hernieuwing van de instanties van de NRC werd Jacques Debry, gedelegeerd bestuurder
van Febecoop, verkozen tot ondervoorzitter.
In 2021 werden twee boeken gepubliceerd onder het vaandel van Febecoop:
‘Strategisch plannen in de sociale economie - Schema’s, oefeningen en tips voor maatwerkbedrijven’ door Peter Bosmans en ‘Pour une économie collaborative sociale et
solidaire - Le modèle coopératif à la rencontre de l’économie collaborative’ door
Jacques Debry. Daarnaast heeft Febecoop technische nota’s opgesteld over het
beheer en de governance van coöperaties (waaronder een handleiding voor
bestuurders van coöperaties). Febecoop ging ook verder met haar onderzoek naar de
problematiek van het vrijwilligerswerk in een coöperatie.
Febecoop ondersteunde in 2021 meer dan zestig bestaande coöperaties of
coöperatieve projecten met begeleiding en advies. Haar bijdrage had betrekking op
de coöperatieve strategie, het coöperatieve bestuur en de statuten, het financiële
plan enz. In een twintigtal gevallen ging het om begeleiding en advies bij de oprichting
van een coöperatie. De activiteitendomeinen van de coöperaties die Febecoop
adviseert zijn divers: coöperatieve kruidenierszaken of supermarkten, landbouw of
groenteteelt in korte keten, brouwerijen, catering, cohousing, hernieuwbare energie,
transport en leveringen per fiets, bouwmaterialen enz. Er werden ook een twaalftal
collectieve ondersteuningsoperaties uitgerold (opleidingen, seminaries, conferenties enz.).
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3.2.4.
Onze medewerkers in actie
Om ons sociaal engagement om te zetten in concrete acties, kunnen we rekenen
op geëngageerde medewerkers. Ze ondersteunen niet alleen de projecten die de
P&V Groep organiseert, maar stellen ook initiatieven voor waarmee we onze impact
kunnen vergroten. De P&V Groep versterkt dit engagement door vrijwilligerswerk
een plaats te geven in ieders persoonlijke ontwikkeling.

BOOST
BOOST staat voor Be Our Organisation Support Team en versterkt de organisaties
in het netwerk van de Stichting P&V met de competenties en het enthousiasme van
de medewerkers van de P&V Groep. Onze collega’s stellen zo hun expertise op het
vlak van IT, HR, marketing, communicatie enz. ter beschikking. Via een coachingtraject
van één jaar beschikken de door de Stichting ondersteunde organisaties op die
manier over externe expertise om hun werking te verbeteren.
Tijdens de eerste lockdown werd de steun aan de vzw’s voortgezet door te peilen
naar de eventuele nieuwe behoeften die door de crisis naar voren zijn gekomen.
Hoewel enkele projecten moesten worden geannuleerd, konden de meeste met
succes worden afgerond. Een daarvan is het project Cachet, waarvoor onze collega’s
een beknopte en begrijpelijke cursus hebben opgesteld zodat jongeren in een jeugdhulptraject inzicht krijgen in waarom en hoe ze zich moeten verzekeren wanneer
ze alleen gaan wonen. We vermelden ook het project voor City Pirates, dat erin
bestond een brochure op te stellen die jongeren begeleidt in hun zoektocht naar een
studentenjob. En tot slot is er het Perspectives-project met tips over de toepassing
van de GDPR en de uitwerking van een vragenlijst om leerlingen na een opleiding
kwalitatief te evalueren.
Eind 2021 hebben meer dan 40 collega’s van de P&V Groep zich geëngageerd bij 11
(nieuwe) organisaties voor de 5de editie van BOOST. Deze aanpak motiveert de
collega’s en zorgt ervoor dat de vzw’s sterker staan dankzij de structurele steun.
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YOUTHSTART
De vzw YouthStart is een organisatie die de vaardigheden van maatschappelijk
kwetsbare jongeren versterkt. Tijdens een gratis opleiding van acht dagen ontdekken
jongeren hun talenten en bouwen ze meer zelfvertrouwen op om hun toekomst in
eigen handen te nemen. Samen met andere jongeren werken ze een businessplan uit
voor hun droomproject.
Op het einde van de opleiding stellen de jongeren hun plan voor aan een adviesraad
van vier personen, waaronder sommige uit de bedrijfswereld. Deze adviesraad luistert,
stelt vragen en geeft constructieve feedback over wat de jongeren overwegen te
realiseren. De P&V Groep ondersteunt dit engagement door haar medewerkers de
mogelijkheid te bieden om tijdens de kantooruren deel te nemen aan een adviesraad
van YouthStart. In 2021 namen zowat 30 collega’s deel.
P&V Group for Life
Sinds enkele jaren organiseren de P&V Groep en de Stichting P&V een eindejaarsactie
voor het goede doel: P&V Group For Life.
In 2021 steunde P&V Group For Life de vzw YouthStart. De acties van YouthStart zijn
des te belangrijker omdat door de COVID-19-crisis vele reeds kwetsbare jongeren nog
sterker zijn getroffen (jobverlies, voortijdig schoolverlaten …). Dankzij de vrijgevigheid van de medewerkers van de P&V Groep kon er met dit initiatief 10.235 euro
worden ingezameld.
Voedselhulp
In 2021 hebben we het initiatief voortgezet om logistieke en gerichte hulp te bieden
aan enkele verenigingen die actief zijn in de sector van de voedselhulp in België. Deze
verenigingen hebben vaak te weinig of geen transportmiddelen om de voedingswaren
van de voedselbanken of supermarkten naar hun lokalen te brengen waar de verdeling
plaatsvindt. Dankzij de voertuigen van de P&V Groep werd in 2021 bijna 8 ton voedselhulp vervoerd.
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3.2.5.
Steun aan de lokale economie en participaties

3.2.6.
Steun aan internationale ngo’s

De P&V Groep verwerft en houdt ook 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:

De P&V Groep biedt steun aan FOS en SocSol, twee ngo’s die in Midden-Amerika en
Afrika werken rond kwaliteitsvolle gezondheidszorg en voedselsoevereiniteit.

•

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.

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

Al deze ondernemingen of verenigingen waarin de P&V Groep investeert, geven blijk
van een ethisch en economisch efficiënt beheer in ethisch aanvaardbare activiteitensectoren. Zo ondersteunen we via onze participaties in Levanto, Exaris en Trividend
een groot aantal initiatieven in de sociale economie om laaggeschoolde werknemers
aan een job te helpen.
De P&V Groep heeft ook belangrijke participaties in bedrijven als 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 van een
kwaliteitsvolle farmaceutische zorg.
Partena Professional
Partena Professional begeleidt zelfstandigen en ondernemingen in de verschillende
ontwikkelingsstadia van hun professionele activiteiten: van de oprichting van een
onderneming tot het loonbeheer en het personeelsbeleid. Deze dienstenverstrekker
biedt gepersonaliseerd advies, hulpmiddelen op maat, opleidingen en consulting.

PVGR_NFR2021_NL_v2.indd 33

12/05/2022 16:40:35

P&V Groep
NIET-FINANCIEEL VERSLAG

2021
34

3.2.7.
Eerbiediging van de mensenrechten en de bestrijding van
corruptie en omkoping

3.2.8.
Integriteitsbeleid

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.

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 we voor een strikt beleid op het vlak van deontologie
en integriteit.

Op het vlak van fraude en corruptie werkte de P&V Groep binnen haar integriteitsbeleid een antifraudebeleid uit dat een formeel kader biedt voor de bestrijding van
deze praktijken die het collectieve belang van de verzekerden ondermijnen.

In dat verband wil de P&V Groep met name:

Dit beleid 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. Het 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.

•

een klimaat van transparantie en vertrouwen bevorderen ten aanzien van zowel
de klanten, de medewerkers als de tussenpersonen;

•

een helder en nauwkeurig preventiebeleid bepalen in zaken die uiterst gevoelig
liggen op het vlak van integriteit.

Onze groep heeft zich ertoe verbonden om bij te dragen aan een duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke ontwikkeling en om de daaraan verbonden waarden te
bevorderen.
Dit beleid beschrijft verschillende deontologische regels die gericht zijn op de volgende
principes:
•

naleving van de wet- en regelgevende bepalingen

•

professionalisme en discretieplicht

•

transparantie, betrouwbaarheid en respect voor de klanten

•

wederzijds respect voor mensen en meningen

•

transparantie en loyaliteit tegenover de samenleving

De naleving van deze principes is de verantwoordelijkheid van elk van de medewerkers van de P&V Groep.
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Onze medewerkers zijn de sleutel tot het succes van onze
onderneming. Daarom vinden we 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 cultuur
In 2018 hielden we een enquête over onze bestaande en gewenste bedrijfscultuur,
met een responsgraad van meer dan 90% van de medewerkers. Dit participatieve
proces heeft het mogelijk gemaakt om geleidelijk aan een bedrijfscultuur uit te bouwen
die van de P&V Groep een organisatie maakt die gericht is op resultaten, klanten en
medewerkers.
Sinds deze eerste enquête bevragen we via verschillende initiatieven regelmatig onze
personeelsleden over hun concrete ervaringen en verwachtingen op het vlak van
cultuur. In 2021 nam 80% van onze medewerkers deel aan een tweede enquête om
de mate van evolutie van onze nieuwe waarden te bepalen.
Tussen 2019 en 2020 zagen we een sterke daling van de frustratie in onze organisatie,
van 31 naar 18%. In 2021 werd deze score van 18% opnieuw behaald, wat aantoont
dat de eerder geboekte vooruitgang werd verankerd.
De waarden die het personeel heeft aangewezen om vandaag onze cultuur te definiëren,
tonen ook een grote stabiliteit ten opzichte van 2020 (dezelfde waarden in de top
10). Ten slotte merken we op dat het aantal medewerkers dat de P&V Groep als
werkgever zou aanbevelen aan vrienden of familie toeneemt en, bijgevolg, zien we
een terugval van 70% van de meest kritische respondenten.
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3.3.2.
Onze COVID-19-aanpak in 2021

3.3.3.
Opleidingen

2021 werd opnieuw grotendeels gekenmerkt door de gezondheidscrisis als gevolg van
COVID-19. Ons departement Human Resources heeft tal van initiatieven genomen
om zo goed mogelijk in te spelen op de gevolgen van deze crisis voor ons personeel:

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.

Communicatie

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.

•

Tijdens de coronaperiode hielden we de medewerkers op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen via communicatie en regelmatig bijgewerkte FAQ’s.

•

In mei lanceerden we het initiatief Hulp nodig? Ongerust over een collega?, waarin
iedereen een preventierol kon spelen en collega’s die het moeilijk hadden in contact kon brengen met specifiek opgeleide gesprekspartners (vertrouwenspersonen).

•

In het najaar werd via het initiatief Let’s Work Together praktische informatie
gedeeld over veilig en efficiënt samenwerken, zowel op kantoor als thuis, en tips
over welzijn.

Mentale gezondheid
•

Gedurende de hele coronaperiode hielden de vertrouwenspersonen van de P&V
Groep wekelijks telefonisch overleg met elkaar om de feedback van de collega’s en
hun behoeften te evalueren. Op die manier werd waardevolle informatie verzameld
voor toekomstige acties en communicaties.

•

Via dagelijkse check-ins en praktische informatie is de terugkeer naar kantoor
vergemakkelijkt.

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.

Fysieke gezondheid
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•

Tien weken lang werden Relax your Back-sessies georganiseerd. Gedurende
15 minuten gaf een coach eenvoudige maar doeltreffende oefeningen, voornamelijk voor de rug.

•

Deze sessies werden gevolgd door heel wat medewerkers. Er werd een enquête
gehouden bij de deelnemers en 271 medewerkers beantwoordden de enquête,
met een tevredenheidsgraad van 93%.

•

Er werd ook een korte tutorial gemaakt van deze sessies zodat de collega’s de
oefeningen ook alleen kunnen doen.

12/05/2022 16:40:47

37

3.3.4.
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.
Maar als we onze cijfers iets gedetailleerder bekijken, duiken de verschillen op. Er zijn
57% vrouwen bij de bedienden, tegenover slechts 36% vrouwelijke kaderleden. Dit
laatste cijfer stijgt weliswaar jaar na jaar en we blijven onze inspanningen in die zin
voortzetten.

1.508
MEDEWERKERS

48%

MANNEN

Daarom verbinden we ons ertoe de instroom van vrouwelijke kaderleden te vergroten.
Ons rekruteringsteam 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 te weerhouden.

52%

VROUWEN

Samenwerking met de organisatie Women in Finance
In 2019 ondertekende de P&V Groep, naar het voorbeeld van 90% van de actoren in
de financiële sector (waaronder Assuralia), het charter Women in Finance, dat pleit
voor gendergelijkheid in de financiële sector en dat het belang benadrukt van
diversiteit en inclusie in de ondernemingen.
In 2021 gaan we nog een stap verder en tekenen we het nieuwe charter van Women
in Finance genaamd Inclusive Panels. Dit heeft tot doel om de mix van geslachten,
afkomsten en leeftijden te verbeteren onder de deskundigen die aan het woord
komen op evenementen en conferenties in België (meer informatie op de website
van Women in Finance: inclusivepanels.be).
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36%
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3.3.6.
Onze onderscheidingen: Top Employer 2022
Zoals elk jaar heeft het Top Employers Institute zijn Top Employer-certificaten toegekend aan verschillende organisaties wereldwijd die als toonaangevend worden
beschouwd op het vlak van HR-praktijken en -beleid. En dit jaar maakt de P&V
Groep met trots deel uit van deze community van uitmuntendheid.

3.3.5.
Bezoldigingsbeleid en andere voordelen
Het bezoldigingsbeleid van de P&V Groep beoogt alle werknemers van de onderneming een correcte, marktconforme en objectief evoluerende bezoldiging aan te
bieden. De toepassing van een bezoldigingsmatrix en de jaarlijkse evolutie van de
lonen in functie van de markt op basis van een extern referentiesysteem garanderen
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Het cafetariaplan geeft medewerkers een zekere flexibiliteit in de manier waarop ze
een deel van hun loonpakket spenderen, in functie van hun persoonlijke voorkeuren
en behoeften. Dit plan wordt regelmatig afgetoetst aan de verwachtingen en de
marktevoluties, en wordt indien nodig bijgestuurd.
Het departement Human Resources draagt bij tot de ambities van de P&V Groep
om duurzaamheidsprincipes te integreren in de werking van alle departementen.
Qua bezoldiging vertaalt zich dat onder meer in een volledige herziening van het
mobiliteitsaanbod van de P&V Groep, met de duidelijke ambitie om de ecologische
voetafdruk van alle woon-werkverplaatsingen te verkleinen en de vergroening van de
vloot te versnellen.
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Het Top Employers Institute is al 30 jaar de internationale autoriteit die de uitmuntendheid van de HR-praktijken van een groot aantal werkgevers wereldwijd certificeert (1.857 organisaties in 123 landen). Het doel is om de impact van HR-strategieën
te versnellen en zo de arbeidswereld te verbeteren.
Het certificaat bestrijkt zes grote HR-domeinen, verdeeld over twintig thema’s zoals:
•

Talentbeheerstrategie

•

Werkomgeving

•

Talentwerving

•

Opleiding en competentieontwikkeling

•

Welzijn op het werk

•

Diversiteit en inclusie

We zijn zeer tevreden dat we 75%
hebben behaald, wat ons ruimschoots
recht geeft op de titel van Top Employer,
waarvoor een minimumscore van 60%
vereist is.
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3.4.		

Bijdragen aan een gezonde planeet
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Sinds een tiental jaar is de klimaatopwarming een van de grootste problemen in de wereld.
Daarom speelt milieu een belangrijke rol binnen ons beleid.
De P&V Groep wil aansluiten bij de EU-taxonomie, zowel op het vlak van haar economische activiteiten als haar beleggingsbeleid.
We zetten ook onze inspanningen voort om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Energie, afval, mobiliteit en de aankoop van
duurzame goederen en diensten vormen de belangrijke ecologische thema’s waarrond we werken.

3.4.1.
Activiteiten die in aanmerking komen voor de groene
taxonomie van de Europese Unie
De groene taxonomie van de Europese Unie is een systeem voor de classificatie van
economische activiteiten aan de hand waarvan kan worden bepaald welke activiteiten
al dan niet duurzaam zijn op milieuvlak.
Wat betreft het al dan niet in aanmerking komen van de activiteiten van de P&V
Groep voor de taxonomie in het kader van de eerste twee doelstellingen (mitigatie
van klimaatverandering en adaptatie aan klimaatverandering), moet een onderscheid
worden gemaakt tussen verzekeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten.
Verzekeringsactiviteiten
Van de verzekeringsactiviteiten die de P&V Groep aanbiedt, kunnen de volgende
niet-levensverzekeringsactiviteiten worden beschouwd als in aanmerking komend
voor de taxonomie:
•

ziektekostenverzekering

•

inkomensbeschermingsverzekering

•

arbeidsongevallenverzekering

•

burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering auto

•

andere verzekering van motorvoertuigen

•

verzekering tegen brand en andere schade aan goederen

•

bijstandsverzekering

5

Beleggingsactiviteiten
Op basis van de taxonomierapportering5 die de P&V Groep gebruikt, waren de beleggingsactiviteiten op
31 december 2021 als volgt verdeeld:
•

Aandeel van de economische activa die in aanmerking komen voor de taxonomie in het totale actief: 2,67%;

•

Aandeel van de economische activa die niet in aanmerking komen voor de taxonomie in het totale actief: 94,51%;
-

Waarvan de blootstelling aan centrale overheden, centrale banken en supranationale overheden in het
totale actief: 80,53%;

•

Aandeel van de blootstelling aan derivaten in het totale actief: 0,00%;

•

Aandeel van de blootstelling aan ondernemingen die niet verplicht zijn niet-financiële informatie te publiceren:
niet beschikbaar;

•

Aandeel van activa die onvoldoende gegevens bevatten om een correcte evaluatie uit te voeren: 2,31%.

In dit stadium zijn de berekeningen beperkt tot directe beleggingen in aandelen, obligaties en bedrijfsleningen. Het
totaalbedrag van deze beleggingen bedraagt 15.224 miljoen euro, voor een totale portefeuille van 20.595 miljoen euro.
De belangrijkste beleggingen die niet in aanmerking worden genomen zijn:
•

Beleggingen in fysiek vastgoed ter waarde van 182 miljoen euro, belangen en leningen ter waarde van
732 miljoen euro en activiteiten voor de financiering van hypothecaire leningen ter waarde van 2.396 miljoen
euro. Op het tijdstip van publicatie van dit verslag beschikte de P&V Groep niet over voldoende gegevens om
te beoordelen of deze activa in aanmerking komen.

•

Beleggingsactiviteit in fondsen ter waarde van 2.027 miljoen euro verdeeld over 45 vermogensbeheerders. Op het
tijdstip van publicatie van dit verslag had de P&V Groep van deze vermogensbeheerders geen informatie gekregen
over de onderliggende fondsen. De P&V Groep staat in nauw contact met deze beheerders om de openbaarmaking
van informatie over de taxonomieverordening voor toekomstige rapporteringsperiodes te versnellen.

De gebruikte rapporteringstool is die van Sustainalytics, een van ‘s werelds toonaangevende aanbieders van gegevens op het gebied van duurzaamheidsanalyse voor bedrijven.
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3.4.2.
Duurzaamheid van onze activiteiten op milieuvlak

3.4.4.
Ons afvalbeheer

Om onze activiteiten te ontwikkelen in een omgeving die voortdurend verandert, hebben we medewerkers in dienst genomen die ervaring hebben met
duurzaamheid, rationeel energiegebruik (REG) en het beheer van hernieuwbare
energiesystemen (HES).

De P&V Groep maakt al jaren een erezaak van afvalvermindering door steeds te
sorteren volgens PMD, batterijen, restafval en papier. Wat dat laatste betreft, heeft
de P&V Groep haar verbruik drastisch verminderd door het gebruik van de digitale
kanalen voor de communicatie of de onderschrijving van contracten maximaal aan te
moedigen.

Deze competenties worden gecertificeerd door BREEAM-opleidingen en andere
erkenningen: PHPP, DGO4, VITO, TOTEM, PEB/EPB, CPEB/EAP, diverse energieaudits enz.
Onze lopende ontwikkelingsprojecten zijn grotendeels gericht op de implementatie van
renovatieoplossingen die rekening houden met de hierboven vermelde criteria.

3.4.3.
Onze acties om onze CO2-uitstoot te verminderen
Er werden verschillende acties ondernomen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen,
zowel in de domeinen die rechtstreeks verband houden met de infrastructuur als
met het welzijn op het werk.
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We hebben het hier niet alleen over een energietransitie naar het gebruik van
LED-technologieën of de bevordering van multimodale mobiliteit (inclusief de
elektrificatie van het wagenpark), maar ook over een beleid gericht op thuiswerk
in combinatie met een vermindering van de gecentraliseerde werkruimtes (en
dus professionele verplaatsingen).
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3.4.5.
Verantwoorde leveranciers

3.4.6.
Beheer van onze infrastructuur

De P&V Groep wil ook duurzamer consumeren, onder meer bij de aankoop van
goederen en diensten:

Sinds 2005 volgt de P&V Groep haar energieverbruik op de voet en zet ze de nodige
acties op om het energieverbruik te verminderen. Door regelmatig energieaudits uit
te voeren, niet alleen in de eigen kantoorgebouwen maar ook in de opbrengsteigendommen die niet door de groep zelf worden gebruikt, komen de eventuele tekortkomingen en de te ondernemen corrigerende maatregelen aan het licht om het
verbruik te optimaliseren, zowel op het vlak van de passieve elementen als op het
vlak van de technische installaties. Zo worden verbeteringen doorgevoerd om
energie te besparen en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren.

•

Voor het kleine kantoormateriaal dat nodig is voor de verzekeringsactiviteiten
wordt gekozen voor ‘groene’ artikelen die zowel bij de productie als bij het einde
van hun levensduur milieuvriendelijk zijn.

•

De keuze van de transportleveranciers gebeurt op basis van criteria voor duurzame
levering die een combinatie vormen van minder verplaatsingen en gebruik van
‘groene’ voertuigen.

•

Onze infrastructuur wordt regelmatig schoongemaakt met producten met ecolabel.
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3.4.7.
Duurzame woon-werkverplaatsingen
Voorkeur voor zachte mobiliteit
De P&V Groep hanteert een mobiliteitsbeleid waarbij we via diverse maatregelen het
aantal duurzame verplaatsingen stelselmatig trachten te verhogen.
Zo stimuleren we door een volledige tenlasteneming het gebruik van het openbaar
vervoer voor woon-werkverkeer. We moedigen medewerkers ook aan om zoveel
mogelijk trein, metro, tram, bus en deelfietsen te gebruiken voor al hun professionele
verplaatsingen. Ook wie met de fiets naar het werk komt, krijgt een vergoeding.
Daarnaast faciliteren we carpooling onder personeelsleden door hun fiscale voordelen
en een prioritaire parkeerplaats in onze gebouwen aan te bieden.
Wagenparkbeheer
Met haar Green Car Policy blijft de P&V Groep inzetten op een duurzamer vervoer.
Zo kan de P&V Groep haar medewerkers een flexibel mobiliteitsmiddel aanbieden
dat aangepast is aan hun behoeften.
In dit kader moeten de gebruikers van een bedrijfswagen een deel van de brandstofkosten zelf betalen. Ze kunnen het gebruik van hun bedrijfswagen ook combineren met
een abonnement op het openbaar vervoer. Bovendien maken hybride en elektrische
wagens voortaan deel uit van onze vloot. En de medewerkers krijgen de mogelijkheid
om een fiets te leasen in het kader van het cafetariaplan.
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