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INLEIDING
Ethias bestaat 100 jaar in 2019. Zij is de toonaangevende
verzekeraar van de publieke overheden én de verzekeraar van
meer dan 1 200 000 particuliere klanten in België. Als nr. 1 directe
verzekeraar heeft Ethias steeds de voorrang gegeven aan een
relatie gebaseerd op nabijheid, vertrouwen en innovatie voor haar
klanten. Klanttevredenheid heeft altijd al centraal gestaan in de
waarden en de dagelijkse bezigheden van onze 1 800 medewerkers.
Het is geen toeval dat Ethias in 2018 is verkozen tot
meest klantvriendelijke verzekeringsmaatschappij en
sterkste merk in de verzekeringssector van België.

Dit niet-financiële verslag is een nieuwe gelegenheid
om voor het jaar 2018 een illustratie te geven van de
prestaties van Ethias als geëngageerde actor die zich
sinds 2003, samen met de sociale partners, inzet voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

In het belang van een betere wereld - die rechtvaardiger,
ecologischer, billijker en solidairder is - belicht
het verslag de resultaten van Ethias als

MVO is voor Ethias namelijk veel meer dan een
populair concept of een louter communicatiemiddel.
Het is eerst en vooral een managementtool die de
onderneming niet enkel toelaat om haar activiteiten
te positioneren in overeenstemming met haar
waarden, haar missie en haar visie, maar ook om in het kader van een permanente dialoog met alle
stakeholders - de geboekte vooruitgang op sociaal,
maatschappelijk en ecologisch vlak te evalueren.
In dit opzicht werd in 2003 een paritair ethisch comité
in het leven geroepen dat vertegenwoordigers van de
directie en vertegenwoordigers van de werknemers
samenbrengt. Dit ethisch comité begeleidt de
ontwikkeling, de opvolging en de beoordeling van
de MVO-initiatieven en -projecten die binnen al onze
activiteiten worden uitgerold. Het niet-financieel
verslag past volkomen binnen die aanpak. Het is
tot stand gekomen dankzij de medewerking van
de leden in het ethisch comité, en meer algemeen,
van alle Ethias-medewerkers, maar ook dankzij de
goede relaties met de verschillende stakeholders.

•

Vertrouwensvolle verzekeraar

•

Duurzame onderneming

•

Verantwoorde belegger

De verzekeraar van morgen is de partner die
extra toegevoegde waarde weet te creëren voor
de samenleving en die zich inzet voor sociale,
ethische en ecologische aangelegenheden.
Ethias heeft een duidelijke missie: de verzekering
vereenvoudigen om u zekerheid, gemoedsrust
en ondernemingsvrijheid te bieden, met
innovatieve producten en diensten. Als partner
van uw dagelijkse leven stellen wij onze
expertise en ons dynamisme tot uw dienst.
Wij wensen u veel leesplezier en staan
open voor al uw vragen.

Philippe LALLEMAND

Myriam VAN VARENBERGH

Voorzitter van het Directiecomité
Chief Executive Officer

Voorzitter van de
Raad van bestuur
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1. ALGEMEEN KADER
1.1

GROTE TENDENSEN

De verzekeringssector staat voor vele uitdagingen, waaronder de
evolutie in consumentenpatronen en -gewoonten, in regelgeving,
in demografische en technologische veranderingen.
Enkele uitdagingen voor de verzekeringssector:

Evolutie in de
consumptiegewoonten
van de cliënten

Technologische en
digitale evolutie
•

Internet of Things (IoT)

•

Nieuwe risico’s

•

Big Data

•

Nieuwe distributiemodellen

•

Sociale netwerken

•

Deeleconomie

•

Digitalisering

•

Klantervaring

•

Robotisering

•

Zoektocht naar de kortste
en eenvoudigste relatie

•

Artificiële intelligentie

•

…

…

Regelgevend kader
Solvabiliteit II

•

Algemene verordening
gegevensbescherming
(AVG of GDPR)

•

Richtlijn voor
verzekeringsdistributie (IDD)

•

Boekhoudnormen IFRS17

•

Richtlijn markten voor
financiële instrumenten (MiFID)

•

…

•

Vergrijzing van de bevolking

•

Lagerente-omgeving

•

…

DIG
I

DIR
E

AL
TA

In deze context kan Ethias optimaal
inspelen op de verwachtingen
van haar klanten, of het nu
gaat om particulieren of
collectiviteiten, dankzij haar
unieke businessmodel dat zich
LI
kenmerkt door innovatie en
E K E SEC
nabijheid (nr. 1 directe verzekeraar
en partner van de publieke overheden).

CT

PU

R

•

Macro-economische en
demografische omgeving

B

TO

•
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1.2 HET ETHIAS-MODEL
Ethias is een Belgische verzekeringsmaatschappij die in 1919 werd
opgericht door een groep van gemeente- en provinciebesturen.
Federale Staat
via FPIM

Waals Gewest

Vlaams Gewest

via
FIWAPAC

via
WESPAVIA

0,17 %

31,49 %

31,66 %

EthiasCo

31,66 %

Vitrufin sa
100 %

Ethias sa

Ethias is de 3e verzekeraar voor de activiteiten Niet-Leven in België, met een marktaandeel van 11 %. In Leven heeft
Ethias een marktaandeel van 7,6 % en is ze de eerste verzekeraar voor de activiteiten 1e pijler (pensioenverzekeringen).
Ethias is een multitakkenverzekeraar die dekkingen Leven en Niet-Leven aanbiedt, zowel voor
collectiviteiten (publieke sector, socialprofitsector en ondernemingen) als voor particulieren.

Ethias, verzekeraar
nr. 1 van de
overheidssector en
zijn werknemers
Tot haar verzekerden
behoren: de Federale
Staat, de Gewesten
en Gemeenschappen,
de lokale overheden
(provincies, steden en
gemeenten, OCMW’s ...), de
openbare ondernemingen
alsook duizenden
intercommunales,
scholen, ziekenhuizen,
diensten van algemeen
nut, verenigingen ...

Niet-Leven
EUR
1,382
miljard
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Leven
EUR
1,312
miljard

Meer dan 1 200 000 mannen en vrouwen
stellen iedere dag hun vertrouwen in Ethias.
Ethias, enige grote directe
verzekeraar in België
Ethias heeft de volgende
distributiekanalen:
•

Een netwerk van 39 regionale
kantoren verspreid over België

•

2 Customer Centers

•

De website www.ethias.be en
haar digitale toepassingen

•

Een team van inspecteurs,
technico-commerciële
medewerkers en
preventiespecialisten
voor de collectiviteiten

•

Een netwerk van makelaars
voor het bedrijfsleven

INCASSO
Het incasso van Ethias over 2018
bedraagt EUR 2,694 miljard

Ethias is de enige verzekeraar die 10
producten volledig online aanbiedt,
van offerteaanvraag tot betaling.

1.3 DE STRATEGISCHE BOUWSTENEN VAN ETHIAS
2018 was een
scharnierjaar voor Ethias!
In 2018 heeft het Directiecomité een programma
uitgerold voor het actualiseren van de strategische
bouwstenen, op basis van een gestructureerde en
methodische aanpak binnen de onderneming zelf.
Dit programma werd gevalideerd door de Raad van bestuur
en vervolgens vertaald in initiatieven binnen de teams.

B

LI

Philippe Lallemand
Voorzitter van het Directiecomité – Chief Executive Officer

R
TO

PU

Het Directiecomité telt
4 mannen en 2 vrouwen:

DIG
I

AL
TA

Het doel van dit strategische
programma is de
positionering van Ethias
te versterken als nr. 1
directe verzekeraar,
CT
nr. 1 digitale
verzekeraar en
leader voor de
publieke sector.

DIR
E

Ethias ging in 2017 van start met een
omvangrijk programma voor transformatie
en modernisering van de onderneming, met
onder meer een versterking van de governance
en de uitrol van een nieuw klantgericht
organisatiemodel, onder de noemer “Ethias 2.0”.

E K E SEC

Benoît Verwilghen
Ondervoorzitter van het Directiecomité – Chief Client Officer

Brigitte Buyle

Samenstelling van de Raad van bestuur:
Myriam Van Varenbergh

Philip Neyt

Voorzitter

Bestuurder

Jacques Braggaar

Anne-Marie Seeuws

Bestuurder

Bestuurder (onafhankelijk)

Marc Descheemaecker

Karl Van Borm

Bestuurder

Bestuurder

Kathleen Desmedt

Bruno van Lierde

Bestuurder

Bestuurder (onafhankelijk)

Philippe Donnay

Philippe Lallemand

Bestuurder (onafhankelijk)

Bestuurder

Binnen de onderneming is er een
evenwichtige man/vrouw-verdeling.

Olivier Henin

Benoît Verwilghen

Bestuurder

Bestuurder

Sinds 2017 bestaat minstens een derde van
het Directiecomité (DC) en van de Raad van
bestuur (RvB) uit vrouwen. Voor de eerste
keer zit een vrouw de raad van bestuur voor.

Ingrid Loos

Cécile Flandre

Bestuurder (onafhankelijk)

Bestuurder

Marc Meurant

Frank Jeusette

Bestuurder

Bestuurder

Chief Digital Transformation Officer

Cécile Flandre
Chief Financial Officer

Frank Jeusette
Chief Risk Officer

Luc Kranzen
Chief Services Officer
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#TrotsOpOnzeWaarden
De waarden vormen de identiteit van de onderneming,
van haar cultuur en van haar persoonlijkheid. Zij
moeten voor alle medewerkers een leidraad zijn in
hun dagelijkse taken, ongeacht hun activiteiten.
Dit zijn de waarden die met het personeel werden vastgelegd:

#Menselijk
Het menselijke aspect staat centraal in al onze relaties
die wij met respect en met empathie behandelen.
Wij zijn een daadwerkelijke partner voor elk van
onze gesprekspartners. Bij ons zijn nabijheid
en solidariteit geen loze woorden.

#Klanttevredenheid
Dit is de motor van onze activiteit en van al onze acties.
Vanuit onze mutualistische achtergrond hebben wij
een contactcultuur met de klant en een kwaliteitsvolle
dienstverlening die als voorbeeld geldt. Onze toegankelijkheid,
onze efficiëntie, onze flexibiliteit spreken voor zich en
dragen duidelijk bij aan de tevredenheid van onze klanten.

#Engagement
Al 100 jaar lang engageren wij ons dag in dag uit, voor
onze klanten, voor onze collega’s en voor de samenleving.
Wij zijn betrouwbaar, schenken vertrouwen en gaan proactief te werk. Dit engagement heeft ook betrekking op
de ethiek, die aan de basis van al onze acties blijft liggen,
en op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

#Enthousiasme
Wat er ook gebeurt, Ethias heeft een hart voor de zaak.
Wij geven dagelijks blijk van energie, vitaliteit, optimisme
en dynamisme. Dit enthousiasme maakt ons creatief
en laat ons innovatieve projecten ondernemen.
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In de loop van 2018 werden de waarden binnen en buiten de
onderneming uitgedragen, via een “charter van goed gedrag”
dat in onze kantoren werd opgehangen om alle medewerkers te
inspireren, maar ook via specifieke dagelijkse communicaties op
het intranet, in videoboodschappen, op de corporate website,
in het niet-financieel verslag, tijdens conferenties, enz.

MISSIE

VISIE

De missie is de bestaansreden
van de onderneming.
Zij illustreert wat de onderneming doet, wat zij
te bieden heeft en hoe zij zich positioneert.

De visie van de onderneming werd in 2018
gevalideerd. Ze vertaalt zich in de ambitie
om Ethias te versterken als nr. 1 directe
verzekeraar, nr. 1 digitale verzekeraar
en leader voor de publieke sector.

Onze missie:
de verzekering vereenvoudigen
om u zekerheid, gemoedsrust
en ondernemingsvrijheid
te bieden, met innovatieve
producten en diensten. Als
partner van uw dagelijkse leven
stellen wij onze expertise en
ons dynamisme tot uw dienst.
Net als bij de waarden wordt ook de missie op het
terrein uitgedragen door al onze ambassadeurs:
de medewerkers tijdens hun dagelijkse
contacten met onze klanten, onze adviseurs,
onze inspecteurs, onze preventiespecialisten ...

Deze visie heeft als doel de klantervaring te
verrijken via ons compleet productengamma,
ons Omnichannel-model, permanente
innovatie in onze processen en diensten en
via een programma om onze medewerkers
te empoweren tot heuse ambassadeurs.
De visie zal worden toegepast op
de volgende hoofdthema’s:
•

mobiliteit

•

gezondheid

•

vergrijzing

Deze visie moet het mogelijk maken om waarde
te creëren en vast te leggen voor onze klanten,
onze medewerkers en onze aandeelhouders.
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STRATEGISCH PLAN
In lijn met onze waarden en onze missie, en ter ondersteuning
van de visie op 5 jaar, hebben de teams een strategisch plan
ontwikkeld dat de Raad van bestuur heeft gevalideerd.
Het doel van dit plan is om onze visie te verwezenlijken en de
positie van Ethias te versterken als nr. 1 directe verzekeraar, nr.
1 digitale verzekeraar en leader voor de publieke sector.
Het plan richt zich op distributie, producten, dienstverlening en kwaliteit
van onze oplossingen en bevat een reeks initiatieven voor elke categorie.

Om haar vooruitgang te ondersteunen
en haar model van directe verzekeraar
te versterken, startte Ethias met
een ambitieus technologisch
transformatieplan. Dit programma omvat
de aankoop van nieuwe informaticatools
die toelaten een antwoord te bieden
op de toekomstige behoeften van onze
cliënten en de prestaties in het algemeen
te verbeteren. Deze tools zullen met name
de uitrol van de Omnichannel-strategie
ondersteunen (e-commerce, social
media, enz.). Dit programma omvat ook
de modernisering van de informaticaarchitectuur, die de activiteit Niet-Leven
ondersteunt, via de Guidewire-toepassing.
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Om de integratie en het gebruik van
Guidewire binnen Ethias voor te
bereiden ging in december 2015 het
implementeringsprogramma “Century”
van start. Century heeft als doel alles in
het werk te stellen opdat Guidewire vanaf
2019 operationeel zou zijn. Dit programma
besteedt ook aandacht aan opleiding en
begeleiding die beide noodzakelijk zijn
bij een dergelijk transformatieproces.
Het doel is om de operationele uitrol
voort te zetten met focus op de
afdeling “Auto” en de productie op
te starten in de loop van 2019.

Tevens blijven wij producten online
aanbieden en blijven wij investeren
in ons kantorennetwerk om een
hedendaags “office concept” uit
te rollen (Concept Store 3.0).

Ethias is de enige verzekeraar
op de Belgische markt die
10 verzekeringsproducten
aanbiedt die volledig online
kunnen worden afgesloten,
van offerte tot betaling

1.4 RISICO’S EN OPPORTUNITEITEN
Zoals elke commerciële of industriële speler is Ethias onderworpen aan
de risico’s die inherent zijn aan de uitoefening van haar activiteit.
Om hieraan het hoofd te bieden, heeft
Ethias verschillende beleidslijnen
ontwikkeld. Zij verduidelijken:
•

de governance die is opgezet om het beheer
van de risico’s in kwestie te optimaliseren

•

de rol en de opdrachten van de verschillende
actoren (Raad van Bestuur, Audit- en
Risicocomité, Directiecomité, Chief Risk Officer,
Risk Management, controlefuncties, enz.)

•

de risicotolerantielimieten in kwestie.

Zo beschikt Ethias over de volgende
beleidslijnen ter zake:

Het risico op verlies of wijziging
van persoonsgegevens
Met de inwerkingtreding van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR)
heeft Ethias een omvangrijk actieplan uitgevoerd
om volledig te voldoen aan de de nieuwe normen.

•

Algemeen risicobeleid

In dit verband heeft Ethias de
volgende acties ondernomen:

•

Beleid inzake beheer van het beleggingsrisico

•

Beleid inzake beheer van het operationele risico

•

Versterking van haar governance
voor persoonsgegevens

•

Algemeen veiligheidsbeleid

•

•

Bedrijfscontinuïteitsbeleid

Aanleggen van het door de regelgeving
vereiste register voor gegevensverwerking

•

Benoeming van een Data Protection Officer

•

Versterking en formalisering van de verplichtingen
voor haar onderaannemers en partners

•

Veralgemening van de “Privacy by design”aanpak in al haar projecten rond IT-ontwikkeling
of operationele uitmuntendheid, met daarbij
de implementatie van impactanalyses voor de
verwerking van de meest gevoelige gegevens

•

Versterking van de beveiliging voor
haar gegevensopslagsites

•

Versterking van de samenwerking met haar ITdochterondernemingen om gemeenschappelijke
“best practices” te bepalen

•

Verbetering van de procedure voor het
melden van mogelijke Privacy-incidenten

•

Bepaling van kennisgevings- en
communicatieprocedures in geval van “Data Breach”.

In de loop van 2018 heeft Ethias ook verschillende
maatregelen ingevoerd om zich te beschermen
tegen meer specifieke niet-financiële risico’s.

Ethias had ook bijzondere aandacht voor de opleiding
en sensibilisering van haar personeelsleden rond
de GDPR-principes. Zo werd de toekenning van een
collectieve bonus aan alle personeelsleden in 2018
afhankelijk gesteld van de succesvolle afronding
van een test over hun kennis en toe-eigening
van de “Privacy”- en “Security”-principes. Het
slaagpercentage voor deze test bedroeg meer dan 90%!
2019 zal Ethias ook de gelegenheid geven om al
haar klanten - particulieren, lokale collectiviteiten
of ondernemingen - innovatieve oplossingen aan te
reiken die een verbeterde beveiliging garanderen
voor hun gegevensuitwisselingen via de verschillende
informaticakanalen waarover zij beschikken.
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Cyberrisico

Klimatologische risico’s

Reputatierisico

Om zich te positioneren als een
toonaangevende speler op digitaal
gebied, houdt Ethias uiteraard
rekening met de risico’s van de
groeiende cybercriminaliteit.

Ethias schenkt aandacht aan het
probleem van de klimaatrisico’s
(opwarming van de Aarde,
vervuiling …). Die risico’s
zouden immers de rentabiliteit
van haar producten of zelfs de
continuïteit van haar activiteiten
kunnen beïnvloeden.

Om zich te beschermen tegen
reputatierisico’s neemt Ethias
verschillende maatregelen
om de integriteit van haar
imago te waarborgen.

Om zich tegen een dergelijk risico
te wapenen, heeft Ethias intern de
nodige maatregelen genomen en
hebben we eveneens een specifieke
verzekeringsovereenkomst
afgesloten met een buitenlandse
verzekeraar die haar potentiële
aansprakelijkheid op dit gebied
dekt en die haar de financiële
middelen garandeert om de
eventuele schade zo snel
mogelijk op te vangen.
Ethias wil ook haar verzekerden een
dergelijke garantie geven en biedt
haar klanten in Collectiviteiten
daarom “Ethias Cyber Protection”
aan. Die verzekering voorziet
niet alleen in garanties op het
gebied van aansprakelijkheid
en systeemherstel, maar
ook op het gebied van
preventie en monitoring.
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Zo evalueert Ethias, als onderdeel
van haar ORSA-proces (Own
Risk Self Assessment), elk jaar
de mogelijke gevolgen van een
natuurramp. De stresstests die bij
deze gelegenheid zijn uitgevoerd,
maken het dus mogelijk om het
herverzekeringsbeleid van de
onderneming te challengen.
Haar Ethische Investeringscode
sluit bovendien investeringen
in industriële activiteiten die
schadelijk zijn voor het milieu
uit. Tot slot voert Ethias, bij
de ontwikkeling van haar
continuïteitsplan, op regelmatige
tijdstippen continuïteitstests
voor haar bedrijfsactiviteiten uit
om zo haar weerstandsvermogen
te bepalen ten aanzien van
een natuurramprisico dat zich
zou kunnen voordoen. Vanuit
diezelfde optiek worden periodiek
black-outtests georganiseerd
om ons weerstandsvermogen
te bepalen op basis van onze
energetische autonomie.

Zo sluit de Ethische
Investeringscode de mogelijkheid
uit om een belang te nemen in
activiteiten waarvan de reputatie
twijfelachtig zou kunnen zijn.
Verschillende interne
departementen (Privacy, Risk
Management, Actuariële Controle,
Compliance, enz.) hebben
operationele charters opgesteld om
hun medewerkers bewust te maken
van de ethische houding die bij
de uitvoering van hun activiteiten
moet worden aangenomen.
Ethias voert regelmatig
opiniepeilingen uit om de mening
van haar verzekerden over de
kwaliteit van haar diensten te
kennen. De resultaten van deze
peilingen, uitgevoerd door
onafhankelijke onderzoeksbureaus,
tonen voortdurend de kwaliteit
van het Ethias-merk aan.

1.5 METHODOLOGIE
Voor Ethias is de opstelling van het
niet-financieel verslag een echte opportuniteit.
Het is een zaak van continuïteit aangezien
Ethias sinds 2007 een verslag over
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO-verslag) heeft opgesteld, maar
vooral ook een opportuniteit om
een stand van zaken op te maken
over de aanpak als toonaangevende
verzekeraar in maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Deze tweede
editie van het niet-financieel verslag gaat
verder dan de wettelijke verplichting.

Dit verslag biedt namelijk de gelegenheid om een
balans op te maken, de eventuele tekortkomingen te
identificeren en de MVO-strategie te actualiseren door
het vastleggen van de doelstellingen die Ethias in 2019
wil bereiken en de elementen om deze te meten (KPI’s).
Dit document werkt overkoepelend aangezien het uiting
geeft aan de samenwerking tussen de verschillende
entiteiten om een gemeenschappelijk doel te bereiken: een
maatschappelijk verantwoorde verzekeraar zijn én blijven.

Eind 2018 kregen de verschillende bedrijfsentiteiten (Sales & Customer, HR, Finance, Risk,
Facilities, Vendor Management, IT ...) de uitnodiging deel te nemen aan workshops om de MVOgerelateerde aspecten van hun businessactiviteiten en -verantwoordelijkheden te beschrijven.
Tijdens iedere workshop onderzochten de vertegenwoordigers van de deelnemende
entiteiten een reeks van voorgestelde onderwerpen. De werkpunten werden
geïdentificeerd en zullen worden opgenomen in een meerjarenactieplan.
Naar aanleiding van die workshops werden
de drie taken van Ethias binnen de samenleving als volgt opgebouwd:
•

Ethias als vertrouwensvolle verzekeraar

•

Ethias als duurzame onderneming

•

Ethias als verantwoorde belegger

Op basis van dat proces werd het verslag
opgemaakt onder auspiciën van het
Ethisch Comité, dat sinds 2003 actief is
binnen Ethias. Het Ethisch Comité heeft
als eigenheid een paritair orgaan te zijn,
met evenveel vertegenwoordigers van
de werkgever als van de werknemers. De
opdracht van dit orgaan bestaat erin de
MVO-strategie binnen de onderneming
uit te rollen en te waken over de naleving
van de sociaal-ethische regels.

Voor de verwezenlijking van dit verslag heeft Ethias zich
gebaseerd op de 10 principes uit het Mondiaal Pact
van de Verenigde Naties. Elk van de Ethias-acties wordt
gestuurd door een globale strategie die gebaseerd is
op deze verantwoordelijkheid en op de verbintenissen
die eruit voortvloeien. Het Mondiaal Pact van de
Verenigde Naties, waarbij Ethias zich aansluit, is de rode
draad in de MVO-aanpak van de onderneming.

Aan het einde van dit document vindt u een
overzicht van de Ethias-acties die inspelen
op de 10 principes uit het Mondiaal Pact.
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2. ETHIAS ALS VERTROUWENSVOLLE
VERZEKERAAR
Nabijheid van Ethias voor haar klanten
De kracht van Ethias ligt in de nabijheidsrelatie
die zij dagelijks onderhoudt met haar
verzekerden, zowel B2C als B2B.
Die nabijheid komt tot uiting in
3 basiseigenschappen voor een
unieke klantervaring: Eenvoud Efficiëntie - Menselijkheid.
Die nabijheidsaanpak wordt overigens
geconcretiseerd via het krachtige
Omnichannel-model: verzekerden kunnen
namelijk naar eigen keuze terecht bij:
•

1 netwerk met 39 kantoren (37 vanaf
eind maart 2019) over gans België;

•

2 Customer Centers;

•

2 Call Centers Schade;

•

68 commerciële medewerkers ten dienste
van de openbare collectiviteiten en van
de privésector en partner-makelaars;

•

1 website;

•

1 mobiele applicatie voor schadeaangifte;

•

3 sociale netwerken

Op die manier combineert Ethias fysieke
en digitale kanalen in een “fygitale”
aanpak om zo haar klanten het beste
van beide werelden te bieden.
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2.1 VERZEKERINGSPRODUCTEN MET DUURZAME IMPACT
> MOBILITEIT, GEZONDHEID & VERGRIJZING
Het MVO-initiatief
van Ethias wil niet
enkel de handelwijze
van de onderneming,
haar stakeholders en
haar personeelsleden
beïnvloeden,
maar ook een
verantwoordelijk
gedrag op duurzame
wijze promoten.
Ethias heeft besloten
het tijdperk van de
energietransitie te
ondersteunen en
verantwoord gedrag
te belonen met “ecoverantwoordelijke”
producten, diensten en
prijsaanbiedingen.
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ZONDER FRANCHISE

•

Verzekering “minder dan 10.000 km”: bestuurders
die weinig rijden en waarvan de bonus-malusgraad
tussen 0 en 2 ligt, genieten een voordeeltarief voor hun
Autoverzekering (-15% op de BA en -10% op de omnium).

•

Specifiek tarief voor de groene voertuigen: bestuurders van
elektrische of hybride voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet
hoger is dan 100 gram genieten eveneens een verminderd tarief
(hybride wagens: -20% korting op de BA-premie en op de omnium /
elektrische wagens: -30% korting op de BA en op de omnium).

•

Beloning voor verantwoordelijk rijgedrag: systeem van
premieverminderingen en “jokers” voor bestuurders die sinds
meerdere jaren geen ongeval in fout hebben gehad.

•

Ethias Young Drivers: het is niet evident voor jonge bestuurders om een
autoverzekering te vinden. Ethias heeft besloten hen aan te moedigen
en te responsabiliseren door de “Ethias Young Drivers Bonus” op de
markt te brengen. De bonus-malus van de jonge bestuurder neemt in de
eerste twee jaar tweemaal zo snel af als hij geen ongeval veroorzaakt.

•

Gratis dekking van zachte mobiliteit in de familiale verzekering: het
aantal zogenaamde “zachte voortbewegingstoestellen” is de laatste
jaren aanzienlijk toegenomen. Om de verzekerde te ondersteunen bij het
gebruik van deze nieuwe transportmiddelen heeft Ethias in maart 2018
besloten om voor alle voortbewegingstoestellen (inclusief elektrische
rolstoelen), waarvan de snelheid niet hoger is dan 45 km/u en waarvoor
geen inschrijving vereist is, de burgerlijke aansprakelijkheid en de
bijbehorende rechtsbijstand gratis te dekken via de familiale verzekering.

•

Ethias Bike & More: in april 2018 lanceerde Ethias haar nieuwe producten dienstverleningspakket “Ethias Bike & More”, voorbehouden
voor dezelfde zachte voortbewegingstoestellen die een steeds
grotere investering binnen het gezin vertegenwoordigen. Klassieke
en elektrische fietsen, hoverboards, one-wheelers, steps en andere
toestellen genieten voortaan een even ruime keuze aan dekkingen
als een vierwielig voertuig: materiële schade (gedeeltelijk of totaal),
persoonlijke verzekering voor bestuurders en passagiers (voor fietsen
met kinderzitjes bijvoorbeeld), pechverhelping en diefstal in België.

•

Verzekering “6-wielers”: deze verzekering is een perfecte reactie op de
veranderingen in de automarkt en op de groeiende trend om het gebruik
van verschillende motorvoertuigen voor verplaatsingen te combineren
en zo files te vermijden. Ethias biedt met dit voorkeursaanbod een
extra antwoord op de multimodale mobiliteit ten voordele van personen
die een auto én een motor bezitten binnen hetzelfde huishouden.

•

Brandverzekering zonder franchise: in augustus 2018 schrapte Ethias
de franchise in haar brandverzekeringscontracten. De consument
ervaart het betalen van een franchise als oneerlijk omdat hij al een
verzekering betaalt net om te voorkomen dat hij bij een schadegeval
geld moet uitgeven. Ethias heeft daarom, net als bij de autoverzekering
en de bijstandsverzekering, de franchise uit haar contract geschrapt
om de verzekerde absolute gemoedsrust te garanderen, zelfs wanneer
hij geconfronteerd wordt met een onaangename gebeurtenis in zijn
leven als eigenaar of huurder. Tegelijkertijd heeft Ethias de algemene
voorwaarden van haar brandverzekeringspolis verbeterd.

•

Gezondheidszorgverzekering: als maatschappelijk verantwoorde
speler is het voor Ethias evident om zich te positioneren op het
gebied van gezondheid en vergrijzing. Vanuit die optiek gaat
Ethias begin 2019 van start met het eerste deel van een nieuw
gezondheidszorgaanbod, waarbij zowel innovatieve diensten als
waarborgen worden gecombineerd om aan de meest veeleisende
verwachtingen van onze verzekerden te voldoen en om hen gemoedsrust
en sereniteit te bieden, zelfs wanneer zij een beproeving doormaken.

2.2 PARTNERSHIPS

Reeds sinds 3 jaar is Ethias partner
van Blue-bike. Het gaat om fietsen
die in de stations van de NMBS
kunnen worden gehuurd. Ethias
verzekert de fietsen en levert
bijstand aan personen die de
fietsen huren. Dit partnership werd
in 2018 hernieuwd. Daarnaast
lopen er op dit moment nieuwe
besprekingen om dit partnerschap
te optimaliseren zodat
klanten nieuwe geïntegreerde
mobiliteitsoplossingen
(ecosysteem) krijgen aangeboden.

Ethias is een partnership
aangegaan met Traxio-Vélo
voor de marketing van “Bike
& More” in de winkels die bij
Traxio zijn aangesloten.

Via ons label “Whestia”
(schuldsaldoverzekering)
werkt Ethias samen met het
Waals Woningfonds (FLW) en
met verschillende agenten die
sociale leningen in Wallonië
commercialiseren.

Dankzij diverse partnerships uit de publieke
sector kan Ethias heel specifieke producten
aanbieden aan het overheidspersoneel.
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2.3 KLANTEN

Ethias identificeerde drie grote tendensen die zich
aftekenen in de nieuwe behoeften van cliënten1 :
•

Personalisering: klanten willen “op
maat gemaakte” contracten die precies
aansluiten bij hun specifieke behoeften.
Een gepersonaliseerde offerte maakt een
optimale prijs-kwaliteitverhouding mogelijk.

•

Vertrouwensrelatie: klanten willen dat hun
verzekeraar hen echt leert kennen en zo een
persoonlijke vertrouwensrelatie ontwikkelt.

•

Digitaal: klanten zijn op zoek naar
een verzekeraar die hoogwaardige
digitale tools aanbiedt. Een digitale
dienst biedt meer eenvoud, efficiëntie,
maar ook meer transparantie.

Ethias speelt in op deze behoeften
met een strategie gericht op
“Customer Satisfaction”, waarbij
de producten, diensten, digitale
tools en de nabijheidsrelatie
voortdurend worden verbeterd.
De resultaten zijn duidelijk en
benadrukken dat de aanpak juist was.

92%

Uit de in 2018 gevoerde
studies blijkt een algemene
tevredenheidsgraad van 92 %2
Na een contact met Ethias
zouden 2 op 3 cliënten
ons aanbevelen bij hun
familieleden en kennissen.
8 op 10 klanten zouden
opnieuw Ethias kiezen
voor hun verzekeringen.
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1

Bron: studie “Consumer Needs” uitgevoerd
door een externe partner in oktober 2018.

2

Die indicatoren komen uit het NPS-project (Net
Promoter Score), een tool die in 2014 werd ingevoerd
om de tevredenheids- en aanbevelingsgraad te
meten van particuliere cliënten en prospects
die een contact met Ethias hebben gehad.
Steekproefgroep 2018: 19.613 cliënten.

PRE VENTIE
Ethias biedt ook gepersonaliseerde
ondersteuning door preventie-experts
in verschillende domeinen zoals:

Het hoofddoel voor Ethias is duidelijk:
de gezondheid en de fysieke integriteit
van personen beschermen en de
goederen van haar cliënten vrijwaren.

•

(arbeidsongevallen, welzijn op het werk, schoolongevallen)

Om dat doel te bereiken, en verder te
gaan dan louter de schadeloosstelling,
zet Ethias tal van preventieacties op:
•

Adviezen

•

Tools

•

Applicaties

•

Opleidingen

•

Preventieve, psychologische
ondersteuning

•

Professionele re-integratie

de bescherming van personen

•

de bescherming van goederen en diensten
(auto, diefstal, brand, overstroming ...)

•

de bescherming van gegevens
(cyber risk)

Enkele preventiediensten
KMI Preventie: gratis dienst voor lokale besturen met
waarschuwingen per sms over de belangrijkste meteorologische
risico’s (wind, regen, sneeuwbuien/ijzel en onweer). Tips en
adviezen inzake preventie voor een optimale bescherming.
Ethias Prevention Reporter: applicatie die digitale
bijstand biedt om de preventierapportering te verbeteren
(geolokalisatie, classificering van risico’s/schadegevallen,
dictafoon/stemherkenning, foto’s/video’s ...). De Ethias
Prevention Reporter steekt sinds 2017 in een nieuw kleedje
en biedt een snelle preventierapportering on site.
Fleet Reporting: deze tool analyseert de schadegevallen
van het wagenpark en zorgt voor een bewustmaking van de
vlootverantwoordelijken en van de begunstigden van een wagen
zodat een aangepast preventiebeleid kan worden uitgerold.
Op de webpagina’s die zich richten tot de Collectiviteiten: online
magazines, infofiches, een actualiteitsblog (preventie, pensioenen,
financiën …), sensibiliseringsvideo’s en getuigenissen van
klanten. Al deze elementen zorgen voor een directe band met de
verzekerden en maken het mogelijk om een vinger aan de pols
te houden van hun behoeften. Enkele besproken thema’s:
•

5 tips om meer te bewegen op het werk

•

Zich veilig gedragen in het verkeer

•

Verkeersveiligheid in de schoolomgeving

•

Veiligheid van de huishoudhulp

•

ATEX, de risicoanalyse ter voorkoming van explosies

•

Tien tips om batterijbrand te vermijden

•

Welke kosten kan je vermijden als je investeert in preventie?

Een blog over preventie is te vinden op de Ethias site:

www.ethias.be/blog-nl
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DIGITAL

Sinds 20 jaar heeft Ethias
haar positie als leider
in digitale technologie
voortdurend versterkt
met een e-commerce
en dienstenaanbod dat
voortdurend evolueert
en volledig geïntegreerd
is in haar directe
distributiemodel.
Dit is de kortste weg tussen de
behoeften van de consument
en de onmiddellijke “online”
reactie van de expert.

Het is geen toeval dat Ethias als eerste
Belgische directe verzekeraar niet
minder dan 10 verzekeringsproducten
aanbiedt die volledig online kunnen
worden afgesloten, inclusief betaling.
•

Ethias Assistance Family

•

Ethias Assistance Car & Family

•

Ethias Woningverzekering

•

Ethias Huurdersverzekering

•

Ethias Starter Pack
(Woning + Familiale)

•

Ethias BA Familiale

•

Ethias Jaarlijkse Annulatieverzekering

•

Ethias Tijdelijke Annulatieverzekering

•

Ethias Alle Risico’s Bagageverzekering

•

Ethias Verzekering Digital Omnium

1996
Eerste internetsite (statisch)
1997
Lancering van extranet
2000
Offertes en
contractaanvragen online
2002
MyEthias
2005
Aangifte schade auto
2007
Aangifte schade brand
2008
Mathias, virtuele assistent
2010
Mijn Ethias-site, personalisatie
2012
Nieuwe MyEthias
2013
App 24/7
2015
Nieuwe site met online
onderschrijving en betaling
2016
Online afspraak maken
2017
MyEthias Gezondheidszorg
AssurKINE en et AssurPharma
2018
Klantzone & E-billing

Ieder jaar worden nieuwe functionaliteiten of nieuwe diensten voorgesteld om het leven
van de klant te vergemakkelijken. Hieronder enkele recente voorbeelden:
Ethias ging in 2017 van start met myethias gezondheidszorg, een gratis en
beveiligde online dienst waarmee medewerkers en hun gezinsleden hun
gezondheidszorgdossiers online kunnen opvolgen en beheren.
AssurPharma: een partnership tussen verzekeraars en apothekers om
het leven van hun cliënten te vergemakkelijken. BVAC-attesten voor
farmaceutische kosten worden via elektronische weg verzonden, zowel
voor dossiers in Gezondheidszorg als in Arbeidsongevallen!
AssurKINE: deze dienstverlening, die in 2017 is gelanceerd, omvat een
derdebetalersysteem voor kinesitherapieverzorging bij een arbeidsongeval.
Ethias betaalt op die manier de kinesitherapeut rechtstreeks terug.
Ethias Pension Corner is een online platform gespecialiseerd
in pensioengerelateerde informatie.
Sinds 2018 kunnen verzekerden hun facturatievoorkeuren online beheren:
digitalisering van facturen, beheer van domiciliëringen, Zoomit, enz.
De gloednieuwe klantenzone laat hen ook toe om duplicaten van hun
contracten, facturen of zelfs hun groene kaart op te vragen.
Op het gebied van autoverzekeringen is het offerteproces verder verbeterd en
vereenvoudigd: polishouders kennen nu zeer snel de prijs van hun verzekering.
Vanaf 2019 zullen verzekerden hun autoverzekering
rechtstreeks online kunnen afsluiten en betalen.
Ze zullen ook in staat zijn om hun gegevens bij te werken, al hun contracten te
raadplegen of, als ze het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, hun dossier op te
volgen en te communiceren met de beheerder. Dit alles vanuit hun klantenzone.
In 2019 zal Mathias de gebruiker helpen via Mobile First.
Op het vlak van B2B biedt Ethias Connect een nog veiligere toegang tot het beheer van
collectieve contracten: de facturatietoepassing laat u toe om facturen te bekijken en
te beheren en zal binnenkort worden uitgebreid met een aantal nieuwe functies.
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Ethias stelt de klantervaring centraal en de digitale technologie biedt de kans om ons aanbod van
producten en diensten voortdurend te verbeteren en uit te breiden en tegelijkertijd in lijn te blijven
met de verwachtingen en behoeften van onze klanten (Eenvoudig - Efficiënt - Menselijk).

2.4 RISICOBEHEER
Voor de Particulieren voeren de medewerkers bij
onderschrijving een controle op de niet-financiële risico’s uit,
op basis van een overzicht dat op het intranet beschikbaar is.
Een autopolis kan bijvoorbeeld worden geweigerd
wegens een te hoge schadelast, een te krachtig voertuig
voor een jonge bestuurder, een wanbetaling ...

Voor de Collectiviteiten bestaan er
onderschrijvingsgidsen binnen elke tak.
Na de onderschrijving worden er op
periodieke basis diverse controles uitgevoerd
(type “Underwriting Files Review”).

2.5 KLACHTENBEHEER
Ethias stemt zich, voor het klachtenbeheer,
af op de gedragscode van Assuralia
Iedere belanghebbende - een kandidaatverzekeringnemer, een verzekerde, een
begunstigde of een derde schadelijder
- kan zijn ongenoegen over een
verzekeringscontract of -dienst uiten.

GEMELDE KLACHTEN
Het aantal klachten dat wordt gericht
aan onze interne klachtendienst blijft
relatief stabiel. Ten opzichte van 2016
merken we een daling met meer dan 4%.

2016

2017

2018

1 512 klachten werden ingediend in 2018,
1 348 in 2017 en 1 574 in 2016

Klachten kunnen worden gemeld:
•

via het onlineformulier

•

via e-mail

•

via de post

Een onafhankelijke klachtencorrespondent zal het
dossier in alle objectiviteit onderzoeken en een
antwoord opstellen dat hij binnen de 20 werkdagen
na ontvangst van de klacht zal versturen naar de
klager. Als die termijn niet kan worden nagekomen,
zal de klager een gemotiveerde brief ontvangen.

Er wordt jaarlijks een verslag over
het klachtenbeheer opgemaakt.

Wanneer we de klachten analyseren die gericht zijn aan de
Ombudsman van de Verzekeringen (onafhankelijke vzw) zien
we dat slechts 5,7% van de klachten betrekking heeft op Ethias
terwijl we een marktaandeel van meer dan 9% hebben.
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3. ETHIAS ALS DUURZAME
ONDERNEMING
3.1 SOCIALE COHESIE
Ethias beschouwt de sociale
cohesie en het welzijn van haar
personeel als een absolute prioriteit,
rechtstreeks gekoppeld aan haar
waarden en in het verlengde van
haar MVO-verbintenissen.

1 829

OP 31 DECEMBER 2018
TELDE DE ONDERNEMING
1.829 MEDEWERKERS
(893 vrouwen /936 mannen)

Een respectvolle, collaboratieve en
verantwoordelijke dialoog is steeds een
kenmerk geweest van de bedrijfscultuur bij
Ethias. Dankzij die sociale cohesie heeft de
onderneming al een eeuw kunnen overspannen.
De kwaliteit van de sociale dialoog is een van
de troeven voor de stabiliteit, de groei en de
toekomst van de onderneming geworden.
Net als alle verzekeringsmaatschappijen wordt
Ethias geconfronteerd met tal van uitdagingen die
voortvloeien uit de wereldwijde veranderingen.
De doelstellingen van de onderneming zijn dan
ook afgestemd op de verdere ontwikkeling in
deze situatie, op de noden van onze samenleving
en op de noden van de arbeidsmarkt.
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3.2 ETHIAS 2.0 / 2.1
In september 2017 bood de Directie
Human Resources (DHR) ondersteuning
aan het Directiecomité bij de opbouw,
communicatie en operationalisering
van de nieuwe structuur “Ethias
2.0”. Vervolgens heeft de DHR in de
zomer van 2018, vanuit een streven
naar voortdurende verbetering, het
Directiecomité bijgestaan in de evaluatie
van deze nieuwe organisatie en de
managers die zijn aangesteld om onze
transformatie te ondersteunen. In
september 2018 hebben we het boekjaar
afgesloten met de implementatie van
de nieuwe structuur “Ethias 2.1”.
Als ondersteuning van de strategie
- die Ethias meer dynamiek, meer
wendbaarheid en een nog grotere
klantenfocus wil geven - gingen in 2017
belangrijke transformaties van start
binnen de DHR. Die transformaties zijn
vanaf 2018 uitgerold. Ze hebben als
doel een stimulerende en boeiende
werkomgeving te creëren voor elke
werknemer. Bovendien anticipeert onze
onderneming regelmatig op veranderingen
en stelt zij een sterke wendbaarheid
voorop. In 2019 staat reeds een volgende
evolutie in deze structuur gepland.

Overzicht van de belangrijkste transformaties:
•

Reward: een nieuw remuneratiebeleid dat eenvoudiger, billijker
en federerend is. Dit beleid streeft ernaar de bezoldiging
van iedere collega correct vast te leggen ten aanzien van het
marktreferentieloon en zowel de individuele als collectieve
prestaties van iedere medewerker te valoriseren.

•

Performance Review: een nieuw en vereenvoudigd evaluatieproces
dat zorgt voor meer dynamisme, objectiviteit en reactiviteit.

•

Flex@Ethias: dit cafetariaplan is een systeem dat elk van onze
medewerkers de gelegenheid biedt om de samenstelling van
hun pakket te individualiseren en te optimaliseren volgens
hun eigen behoeften. Het pakket bevat ook elementen
die binnen het toepassingsgebied van MVO vallen: zo is
er de mogelijkheid om een donatie te doen aan een goed
doel (11.11.11), de mogelijkheid om een bedrijfsfiets te
kopen of een medische controle te laten uitvoeren.

•

Sinds de lancering van ons nieuwe beloningsbeleid heeft
elke werknemer recht op een variabele beloning, in de
vorm van een collectieve en individuele bonus.

•

Het “Homeworking”-project werd in het leven geroepen
om de volgende 4 doelstellingen te bereiken:
»» Vermindering van de algemene kosten
Homeworking zal helpen de beschikbare ruimtes te optimaliseren.
»» Attractiviteit
In de huidige context van “war on talent” hebben veel
bedrijven thuiswerk opgezet om millenials aan te trekken. Dit
maakt steeds meer deel uit van het aangeboden pakket.
»» Vermindering van de koolstofvoetafdruk
Dit kan deel uitmaken van een breder mobiliteitsplan
(minder dienstverplaatsingen).

•

»» Business Continuity Management
Homeworking zal een dringende invoering van het
bedrijfscontinuïteitsplan, indien nodig, vergemakkelijken.
Een beleid rond talentmanagement

Talentmanagementbeleid

Een beleid rond talentmanagement werd in
2017 opgezet en in 2018 geformaliseerd.

711
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711 MEDEWERKERS HEBBEN EEN OPLEIDING GEVOLGD
wat neerkomt op 19 896,62 uren.

De investeringen in opleiding worden geïntensifieerd: een specifiek
begeleidingsprogramma voor verandering ging in 2017 van start zonder
daarbij de technische opleidingen uit het oog te verliezen. Gelet op
de ontwikkelingen op de markt is het namelijk belangrijk om een zeer
hoge expertise op verzekerings-, commercieel en managementvlak
te behouden en tevens attractief te blijven om jonge talenten aan te
trekken die beantwoorden aan de nieuwe verzekeringsactiviteiten.

Bootcamps

Ethias Young Talent

In 2019 zullen er 4 bootcamps worden
georganiseerd waarin ruimte zal worden
gecreëerd om als team te werken
rond de gekozen uitdagingen voor de
thema’s “Mobiliteit”, “Gezondheid”,
“Klanttevredenheid” en “Time-to-market”.

Daarnaast lanceerde de
Directie Human Resource
het programma “Ethias
Young Talent” om de huidige
en toekomstige uitdagingen
te kunnen opnemen.

Er zal gelijktijdig ook worden gewerkt
aan de verdere ontwikkeling van 6
leiderschapscompetenties:

De DHR heeft een project
in verschillende fasen opgezet om het
beroep van manager onder onze jongere
medewerkers te promoten, om jonge talenten
te identificeren en te selecteren, om hun
ontwikkeling te verzekeren en vervolgens om
deze vaardigheden effectief te activeren.

•

Inspiring Leadership

•

Compelling Communication

•

Enabling Change

•

Intellectual Agility

•

Adaptability

•

Business Minded
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DANKZIJ HET
TALENTMANAGEMENTBELEID
WAREN ER 467 MUTATIES

(met inbegrip van de reorganisatie
“Ethias 2.0”) om zo beter te beantwoorden
aan de behoeften van Ethias en aan
de noden van haar cliënten.

Digital Learning
De verwachtingen van onze medewerkers en
managers op het gebied van opleiding zijn
behoorlijk hoog. Dit geldt des te meer omdat
onze business aanzienlijk evolueert, omdat
nieuwe technologieën een impact hebben op
onze activiteiten en omdat de interne mobiliteit
voortdurend in ontwikkeling is. Om het
aanbod van en de toegang tot opleidingen te
optimaliseren, zal in 2019 een nieuw platform
worden geïnstalleerd. Dit zal het mogelijk
maken om beter te communiceren over het
opleidingsaanbod, om het dagelijks beheer
te vereenvoudigen en om onze collega’s
meer verantwoordelijkheid te geven voor hun
inzetbaarheid. Tot slot is is het de bedoeling om
ons opleidingsaanbod te versterken voor alle
medewerkers. Daarvoor lanceren en promoten we
het nieuwe platform “Ethias OnLine Academy”.

De geselecteerde talenten zullen worden geïntegreerd
in het coachingstraject “Leadership 2.1”. Naast het
primaire doel om de volgende generatie managers klaar
te stomen (het ontwikkelen van de vaardigheden bij onze
jonge talenten en hen zichtbaarheid geven), zien we
tal van opportuniteiten in deze manier van werken:
•

Versterking van de vaardigheden, maar ook in
de verbondenheid van deze medewerkers met
de organisatie (loopbaanperspectief)

•

Culturele evolutie voor Ethias om een
zekere mededinging te bevorderen

•

Een “transversale” gemeenschap in het leven roepen

•

Mobilisatie van resources rond initiatieven
die nuttig zijn voor de organisatie, haar
klanten en in lijn met haar strategie.

Implementatie van een “Onboarding”-proces
Uit diverse onderzoeken blijkt dat een geslaagde verwelkoming
binnen de onderneming een zeer positieve invloed heeft
op de kwaliteit van de relatie die de medewerker met zijn
of haar organisatie zal hebben. Wij zijn van mening dat
het essentieel is om de verwelkoming van onze nieuwe
medewerkers te professionaliseren. Zo starten we in
2019 met een nieuwe procedure en specifieke toepassing
voor jonge rekruten. Dit zal ons in staat stellen om de
geselecteerde kandidaten kwalitatieve informatie te
verstrekken, om te zorgen voor optimale werkomstandigheden
vanaf de eerste werkdag en om regelmatig de kwaliteit
van de integratie van nieuwe medewerkers te meten.
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3.3 DIVERSITEIT
In 2006 heeft Ethias een intern diversiteitscharter gesloten.
Dit bedrijfsinitiatief werd in 2007 bekroond met een Diversiteitslabel.
Het charter wil enerzijds alle vormen van directe
of indirecte discriminatie verbieden en anderzijds
een proactieve houding op dat vlak promoten
(aanwerving, loopbaanbeheer, weerspiegeling van
de Belgische samenleving onder het personeel,
verrijking van de sociale dialoog in de onderneming
door de verschillende actoren aan te moedigen om
zich uit te drukken over het discriminatiethema in
een geest van vertrouwen, tolerantie en openheid).

In het kader van een verdere en
versterkte MVO-aanpak voor Ethias
gaf het Directiecomité in 2017 groen
licht om nieuwe projecten rond
diversiteit in 2018 op te zetten:
•

Care4Vitality (ondersteuning van mensen aan
het einde van hun loopbaan): het doel van deze
workshops is om onze doelgroepmedewerkers (alle
medewerkers in het eindeloopbaanplan - actief of
niet-actief - en alle andere actieve collega’s van 58
jaar en ouder) zo goed mogelijk voor te bereiden op
de grote veranderingen die zich voordoen wanneer
zij de arbeidswereld verlaten omdat zij in een
eindeloopbaanplan stappen of hun (vervroegd)
pensioen opnemen. Er werd een vragenlijst naar
de medewerkers in deze doelgroep gestuurd om
te peilen naar hun verwachtingen en belangen.
Na analyse van de antwoorden op de vragenlijst
(“bottom-up”) hebben de Sociale Cel en de Cel MVO
vier modules ontwikkeld in de vorm van workshops
(telkens een halve dag). Deze workshops helpen
de deelnemers om het omschakelingsproces naar
de “niet-actieve” situatie op een geslaagde manier
te voltooien. In 2018 namen 15 personen deel aan
deze workshops (8 in Hasselt en 7 in Luik). Zij
ontvingen een gedetailleerde syllabus die ze, indien
nodig, kunnen gebruiken als geheugensteuntje.

•

Organisatie van de werktijd en eindeloopbaan

•

In 2015 werd Flexitime (met flexibele werktijden
tijdens de werkdag) uitgebreid voor een betere
harmonie tussen werk- en privéleven. Flexitime
heeft ook een impact op de mobiliteit: afhankelijk
van de behoeften van de diensten kunnen
sommige medewerkers piekuren vermijden,
maar beschikbaar blijven voor onze klanten.

•

Duo for a job: dit project maakt het mogelijk
om via een mentorprogramma ervaringen uit te
wisselen tussen generaties en culturen om zo de
tewerkstelling van jongeren te vergemakkelijken en
tegelijkertijd de waarde van oudere werknemers te
verhogen. In België behoort de participatiegraad voor
de 55- tot 64-jarigen tot de laagste in Europa (48,8%).
In “Duo for a job” vinden oudere medewerkers de
mogelijkheid om hun ervaringen te delen en om
deel uit te maken van een professioneel netwerk
door dezelfde maatschappelijke waarden te delen.
De interculturele en intergenerationele dimensie
van mentoring is een van de sterke punten.

•

Be Face: is een netwerk van bedrijven die hun
middelen bundelen om de sociale en professionele
integratie van kwetsbare groepen te bevorderen
door middel van opleiding en peterschap. De
vereniging was voornamelijk actief in Brussel
en richtte zich in 2018 ook op de Luikse regio, in
samenwerking met het OCMW en de stad Luik.

Het diversiteitscharter blijft actueel
en is gepubliceerd op het bedrijfsintranet.

97

IN 2018 WERDEN 97 PERSONEN AANGEWORVEN
43 vrouwen et 54 mannen

De diversiteit vertaalde zich
in tal van concrete acties:
•

Intergenerationele dynamiek:
solidariteit tussen generaties
(intranetreportages over medewerkers
ouder dan 50 jaar, “45 Plus Days”)

•

Onthaal van nieuwe medewerkers
(onboarding) en peterschap over
nieuwe medewerkers om zo de
bedrijfscultuur over te brengen
en integratie te bevorderen

Diversiteit dekt
meerdere aspecten:
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•

gender

•

personen met een handicap

•

etnische en culturele diversiteit

•

...

11

11 DUO’S ZIJN IN
2018 GEVORMD

in het kader van
Duo For A Job en Be.Face

•

Passwerk: Passwerk is een uniek concept,
een unieke onderneming met unieke mensen.
Passwerk combineert zijn economische dimensie
met een sociale dimensie en biedt deze als
toegevoegde waarde voor zijn klanten aan.
Passwerk positioneert zich op de convergence
market. De organisatie van Passwerk past zich
aan het profiel van haar medewerkers aan,
en niet andersom. Diensten, medewerkers en
hun ontwikkeling nemen een centrale plaats
in het bedrijf in. Passwerk zet de kwaliteiten
van mensen met een autismespectrumprofiel
en met een normale begaafdheid in voor het
testen van software. Dankzij de professionele
omkadering, door middel van jobcoaching,
worden de beperkingen van medewerkers met
een autismespectrumprofiel gecompenseerd.

•

Er worden stageplaatsen aangeboden
voor zowel bachelor- als masterstudenten.
Ethias werkt samen met verschillende
scholen om stageplaatsen te geven aan
leerlingen uit het buitengewoon secundair
onderwijs en beroepsonderwijs.

•

YouthStart is een non-profitorganisatie die
zelfvertrouwen bij kanszoekende jongeren
stimuleert en hen de kans biedt om hun ambities
waar te maken. YouthStart stimuleert jongeren
aan de hand van een eigen businessplan. Dit
plan dient elke jongere uit te werken en te
presenteren op de “certificatiedag”, ook wel
“lokale businessplancompetitie” genoemd.
Trainingen worden op een buitengewone manier
gebracht en door zeer gemotiveerde trainers
geanimeerd. Ze komen vaak uit het bedrijfsleven
en delen hun ervaring en kennis met de nodige
passie. Die medewerkersbetrokkenheid draagt
bij tot de professionele inschakeling van de
kanszoekende jongeren. Het resultaat? Meer
dan 80% van de alumni gaat na de training
terug naar school of aan het werk, of start
een eigen bedrijf! Ethias heeft in 2018 met
Youthstart een partnership afgesloten voor
een periode van drie jaar, wat neerkomt op een
financiële ondersteuning van hun activiteiten.

•

Mentor2Work is een tewerkstellingsproject van
het Minderhedenforum. Voor werkzoekenden
met een migratieachtergrond is het niet
altijd eenvoudig om een job te vinden.
Ondanks diploma’s en/of relevante ervaring
botsen ze in hun zoektocht naar werk op
heel wat moeilijkheden. Het is hoog tijd
dat superdiversiteit ook op de werkvloer
wordt weerspiegeld. Met Mentor2Work wil
het Minderhedenforum de slaagkansen van
werkzoekenden met een migratieachtergrond
vergroten op de arbeidsmarkt. Ze matchen
werkzoekenden aan mentoren om hen te
versterken in de zoektocht naar werk. In
2018 heeft Ethias een oproep gelanceerd
aan haar personeel om zich als mentor te
engageren. Drie personen zijn dit engagement
aangegaan. Deze collega’s namen in 2018
deel aan de intakegesprekken en de verplichte
opleidingen. Zodra het Minderhedenforum
een gepaste match gevonden heeft,
worden de betrokkenen verwittigd.

3.4 CHANGE MANAGEMENT
Onze activiteit: De veranderingen
die voortvloeien uit de “business”projecten (met focus op de strategische
projecten) begeleiden op menselijk
vlak om er op die manier voor te zorgen
dat de slaagkansen van het project
maximaliseren doordat de betrokken
medewerkers: (1) begrijpen waarom de
veranderingen plaatsvinden, (2) zich met
kennis van zaken willen inschrijven in
deze veranderingen, (3) de nodige tools
en opleidingen ter beschikking hebben
om de veranderingen in de praktijk toe
te passen en (4) deze veranderingen
verankeren in de organisatie.

Hiervoor maken we gebruik van een
“Change”-methodologie die ons toelaat
om de begeleiding van de veranderingen
op een gestructureerde manier aan te
pakken en deze begeleiding te integreren
met de “technische” kant van het project,
m.a.w. met het project management.
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3.5 OPERATIONELE UITMUNTENDHEID VOOR IEDEREEN
De aanpak is gericht op dienstverlening aan de klant.
De aanpak berust op de
volgende elementen:
•

Performantiebeheer: de
kwaliteit van de dienstverlening
wordt permanent
gemonitord en verbeterd

•

Procesverbetering: de
doeltreffendheid verhogen, de
activiteiten standaardiseren,
de tevredenheid bij de
cliënten verhogen ...

•

Competentieorganisatie
bij de managers en de
medewerkers om efficiënt te
zijn en hun uitdagingen op te
nemen, vandaag en morgen

•

Stimuleren van de mindset
zodat alle teams samenwerken
voor de tevredenheid
van de verzekerden.

Realisaties 2017-2018
Sinds april 2017 hebben we 5 golven
uitgerold in de directies Support, met als
bijkomende doelstelling om 10% van het
personeel in de Business te herverdelen,
en één golf in de Business met als doel de
bestaande ExOp-praktijken te stimuleren.
Eind 2018 hadden we ongeveer 25%
van de organisatie bestreken. We
hebben met 16 teams samengezeten
en 430 medewerkers begeleid in
deze nieuwe manier van werken.

Om te zorgen voor een maximale coherentie
in die aanpak werden er standaardtools
ingevoerd binnen de verschillende entiteiten
naargelang de noden van elk team: dashboard/
capaciteitsmanagement, whiteboard, platform
voor uitwisseling van goede praktijken, cascade
meetings (opeenvolgende vergaderingen
voor vlotte infodoorstroming) ...

Het proces zal in 2019 worden voortgezet, met
als streefdoel een uitbreiding van de operationele
uitmuntendheid naar de gehele onderneming.

Ondersteuningsgolf in 2017-2018
✓✓ Digital Information Management
✓✓ Secretariaat
✓✓ Communicatie
✓✓ Taskforce Restaurant

Reboost in de Business
Sinds september 2018
situeert de actie zich op
het niveau van de Business
met de “reboost”-actie.

✓✓ Risk Management
✓✓ Finances
✓✓ Actuariële Controle
✓✓ Directie IT
✓✓ Vendor Management
✓✓ Facilities
✓✓ Human Ressources
✓✓ Boekhouding
✓✓ Strategische Planning & Controle

3.6. ENTHOUSIASMERING
In 2017 is een initiatief rond “enthousiasmering” in het leven geroepen
om het welzijn en het groepsgevoel van de medewerkers binnen
de onderneming te versterken. In 2018 werden verschillende acties
opnieuw opgezet: de Casual Fridays (vrijdagen in de zomerperiode
met casual dresscode, ontbijtje in het personeelsrestaurant
...), motivationele activiteiten, met de fiets naar het werk ...
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Het personeelsfeest (Get2gether) in juni was een bevoorrecht moment
van info-uitwisseling over de ondernemingsvisie en gaf uiting aan de
hernieuwde en toekomstgerichte teamspirit van de onderneming.

3.7 PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO’S
Sinds 2017 volgden de managers
een opleiding over burnoutpreventie. Psychosociale
risico’s worden permanent
gemonitord bij Ethias.
Een formele en informele procedure voor
re-integratie van langdurig zieke
personen (de “win-win-win” genaamd)
werd opgestart, met de steun van
de vakbondsorganisaties.
2017

2018

Kort absenteïsme (ziekte)

2,59 %

2,36 %

Langdurig absenteïsme < 1 jaar

1,77 %

1,63 %

Langdurig absenteïsme > 1 jaar

1,73 %

1,30 %

Absenteïsme

SOCIALE CEL
De sociale cel bestaat sinds 1997. Zowel de zetel
van Hasselt als de zetel van Luik beschikken over
een eigen cel. Haar hoofdopdrachten zijn: een
luisterend oor bieden voor personeelsleden met
privéproblemen, de opvolging en begeleiding van
personen die langdurig ziek zijn (bezoek en contact) en
de facilitering van hun re-integratie bij werkhervatting,
de organisatie van bloedinzamelingsacties, enz.

76

In 2018, boog de sociale cel zich
over een aantal dossier :

76 PERSONEN WERDEN ONTVANGEN
(24 in Hasselt en 52 in Luik)

DE VERTROUWENSPERSONEN
De vertrouwenspersonen zijn bevoegd om alle
psychosociale risico’s te beheren die verband
houden met het werk. Zij hebben een ruime opdracht
aangezien zij werknemers kunnen bijstaan bij alle
problemen die verband houden met geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag op het werk, maar ook
problemen die betrekking hebben op stress, burnout, conflicten … Een ploeg van 5 personen (Hasselt
en Luik) staat ter beschikking van het personeel.
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in 2018 deden

80 PERSONEN EEN BEROEP OP DE
VERTROUWENSPERSONEN
(35 in Hasselt en 45 in Luik)

DE EHBO’ERS
Er zijn ongeveer vijftig opgeleide EHBO’ers binnen
de onderneming. Zij komen tussen om de eerste
zorgen te verlenen bij ziekte, verwonding ... Zij
volgen jaarlijks een opfrissingscursus om hun
kennis als hulpverlener op peil te houden.

81

IN 2018 VERLEENDE HET EHBO-TEAM HULP
AAN 81 PERSONEN

(18 in Hasselt en 63 in Luik)

Tijdens de zomer van 2018 verschenen een reeks
van EHBO-artikels op het bedrijfsintranet (opsporing
van cardio- of cerebrovasculaire ongevallen,
brandwonden, wondverzorging, vergiftiging ...).

In 2018 werden twee
bijkomende AED-toestellen
(Automatische externe
defibrillator) geïnstalleerd
in de Ethias-gebouwen.

264
343

264 PERSONEN WERDEN
KOSTELOOS INGEËNT tegen de

griep (137 in Hasselt en 127 in Luik)

343 BLOEDGEVERS
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FibriCheck
FibriCheck is een medisch gecertificeerde app
die onregelmatige hartritmestoornissen, zoals
voorkamerfibrillatie, preventief detecteert.
De app is heel gebruiksvriendelijk: de
gebruiker dient enkel zijn/haar vinger op de
camera van de smartphone te plaatsen om
het hartritme te registreren. Alle informatie
kan worden gedeeld met een dokter zodat een
snellere diagnose kan worden gesteld die kan
resulteren in een aangepaste behandeling.
We zijn dan ook trots dat we onze naam
- als eerste verzekeringsmaatschappij in
België - hebben mogen verbinden aan een
campagne met deze partner die België op
de medische wereldkaart heeft gezet!
Het preventieve kader van FibriCheck
sluit namelijk naadloos aan op de
bedrijfsvisie van Ethias.
Deze app werd gratis ter beschikking gesteld van
onze klanten en onze medewerkers gedurende
7 dagen. Op die manier konden zij zichzelf
preventief testen op hartritmestoornissen. 1.890
mensen in totaal gingen in op het aanbod en
maakten gebruik van FibriCheck. Met dergelijke
acties tonen we aan onze klanten en medewerkers
dat Ethias zich wil profileren als een van de
grote spelers op het vlak van preventie.
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Impulse
Om burn-out tegen te gaan werd er in Hasselt, in
samenwerking met de muziekschool “Impulse”
een proefproject opgestart. In totaal namen 21
medewerkers hieraan deel. Velen volgden als
kind misschien al muzieklessen of dromen er al
lang van om ooit iets met muziek te doen. Helaas
komt het er vaak niet van gezien de drukke
werkschema’s, hun gezin, de activiteiten van
de kinderen … Samen met Impulse wil Ethias
hieraan tegemoet komen en een positieve
verhouding creëren tussen werkgever en
werknemers. Zo krijgen onze medewerkers de
gelegenheid om tijdens hun middagpauze even
het hoofd leeg te maken en alle beslommeringen
te vergeten door bezig te zijn met muziek.
Ethias zorgt voor een aangenaam lokaal en
wifi. Impulse zorgt voor de lesgevers en stelt de
instrumenten ter beschikking. Ze werken niet
volgens het klassieke patroon van de gekende
muziekacademies maar elke medewerker
krijgt er een individueel lesprogramma
gestoeld op eigen kunnen en interesses.

3.8 PERSONEELSVERENIGING
De Personeelsvereniging, opgericht in 1959,
telt ondertussen 6.630 leden (actieve en
gepensioneerde collega’s, hun partners
en kinderen). Omdat personen die zich
goed voelen op het werk, beter presteren,
probeert de Personeelsvereniging de
vriendschapsbanden tussen de collega’s te
onderhouden en te versterken. Dit gebeurt door
de vele (culturele en sportieve) activiteiten
die jaarlijks georganiseerd worden.

Enkele cijfers voor 2018:
•

947 collega’s zijn aangesloten bij
één van onze sportsecties.

•

400 kindjes met hun ouders mogen
we jaarlijks verwelkomen op de twee
Sintfeesten (Hasselt & Luik).

•

255 personen trokken vorig jaar
mee naar Pairi Daiza.

•

130 personen namen deel aan
de jaarlijkse fun-rally.

•

142 collega’s hieven samen het glas op
de “Christmas Afterwork” (Luik).

•

177 kinderen namen deel aan
specifieke activiteiten (Kids@Work
– Paaseierenzoektocht).

Zowel in Luik als in Hasselt staat
een ploeg enthousiaste comitéleden
klaar voor hun collega’s.
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3.9 INTEGRITEIT
De activiteiten van onze onderneming zijn gebaseerd op sterke waarden, die
de leidraad vormen voor ons werk, onze organisatie en onze beleidslijnen.

Integriteit is de kern van deze waarden en
moet de leidraad zijn voor de dagelijkse
beslissingen en acties van ons allemaal.
Zo bouwen we het vertrouwen van onze stakeholders op en behouden we onze
geloofwaardigheid en reputatie, die belangrijke factoren zijn voor ons succes.
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INTEGRITEITSBELEID

MONDIA AL PACT VAN DE VERENIGDE NATIES

Het integriteitsbeleid omvat de
interne en externe gedragsregels
die van toepassing zijn op de
medewerkers van de onderneming
en biedt een referentiekader
om elk van hun acties te sturen,
hun keuzes te inspireren en de
waarden van de onderneming
dagelijks tot leven te brengen.

In 2006 sloot Ethias zich aan bij het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties.
In 2018 hernieuwde zij haar aansluiting. De principes van het Mondiaal
Pact blijven integraal deel uitmaken van de ondernemingsstrategie.

Die beleidslijn werd in 2018
volledig herzien en op 24 januari
2019 door de Raad van bestuur
gevalideerd. In de loop van 2019
zullen er sensibiliseringsacties
worden georganiseerd.

Rechten van de mens: de bescherming van de mensenrechten
promoten en naleven binnen de competentiedomeinen van Ethias

Dit pact legt een globaal kader vast in termen van ethiek,
naleving van de Rechten van de Mens, naleving van het Recht
op Arbeid en qua milieubeleid (zie de tabel achteraan).
Ethias vertaalt dit globale kader dagelijks in concrete acties, met de
betrokkenheid van al haar stakeholders en met aandacht voor haar waarden.

Recht op arbeid
De principes rond het Recht op arbeid vinden een concrete toepassing in:
•

de Sociaal-ethische code;

•

de Ethische investeringscode;

•

de contracten van Ethias met haar leveranciers.

SOCIA AL-ETHISCHE CODE
Deze code verwijst naar de waarden en engagementen van de onderneming, waaronder de
basisprincipes van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en voorziet in de installatie van het
Ethisch Comité. De sociaal-ethische code herbevestigt de verbondenheid van Ethias, op het vlak
van arbeidsrelaties, met de basiswaarden van de sociale economie die een rendabele, economische
activiteit wil koppelen aan een beleid gericht op de mens, aan wie voorrang wordt gegeven.
Er bestaat een procedure voor het melden van een inbreuk op de sociaal-ethische code.

Basiswaarden van de ondernemingen
in de sociaal-ethische code

Charter voor het engagement van
Ethias in de sociale economie

•

Respect voor menselijke waardigheid en privacy

•

Vrijheid van vereniging en recht op
collectieve onderhandeling

•

Verbod, in de arbeidsrelatie, op elke vorm
van discriminatie op basis van geslacht, ras,
nationaliteit, (geloofs-, filosofische of politieke)
overtuiging of, sociale origine, individuele
fysieke kenmerken of gezondheidstoestand

Bouwend op de waarden van solidariteit en
sociale vooruitgang wil Ethias ten volle haar
maatschappelijke, sociale en ecologische
verantwoordelijkheden opnemen.
Dit charter omvat onder meer de
volgende beschouwingen:

•

Gelijke behandeling en gelijke kansen

•

•

Beroepsopleiding en ontwikkeling van
kwalificaties bij medewerkers

Naleving van het recht op vereniging en erkenning
van het recht op collectieve onderhandeling

•

Afschaffing van alle vormen van dwangarbeid

•

Aanmoediging van een intern communicatiebeleid

•

Afschaffing van kinderarbeid

•

Verbod op pesterijen, ongewenst seksueel
gedrag en elke vorm van geweld

•

Afschaffing van discriminatie inzake
tewerkstelling en beroep

•

Naleving van wetten en reglementen, van
individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten

•

Corruptiebestrijding

•

Naleving van de procedures en
richtlijnen in de onderneming

•

Actie tegen corruptie in al zijn vormen, met
inbegrip van geldafpersing en smeergeld.

•

Vrijwaring van uitstekende omstandigheden qua
veiligheid, hygiëne en welzijn op het werk.

GEDR AGSCODE VAN DE DIRECTIE FINANCIËN
Deze gedragscode heeft een geheel van beroepsdeontologische regels en specifieke
procedures vastgelegd om ervoor te zorgen dat de personeelsleden van de Directie
Financiën hun opdracht uitvoeren in naleving van de Ethias-waarden.

ETHISCH COMITÉ
Dit comité werd opgericht in 2003 in het kader van de sociaal-ethische code. Zijn doel bestaat erin
ethische tools en instrumenten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in te voeren,
de opvolging en toetsing ervan te verzekeren en eventuele correcties door te voeren.

Samen met Compliance staat het Ethisch Comité garant voor de naleving van
de beroepsdeontologische codes. Zo bestaat er onder meer een reglementering
voor bedrijfsgeschenken en aspecten m.b.t. misbruik van voorkennis.
Het Ethisch Comité is de gesprekspartner voor de vertegenwoordigers van de stakeholders in de onderneming
bij alle vragen, voorstellen of klachten die betrekking hebben op zijn toepassingsgebied. Dit comité is
paritair samengesteld uit 25 leden, met vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgever.
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3.10 BESCHERMING VAN HET MILIEU
MILIEUBELEID
Ook al lijken de activiteiten en diensten van Ethias
op zich niet vervuilend, de onderneming en haar
medewerkers vertegenwoordigen toch een “milieuimpact” via hun verplaatsingen, energieverbruik,
afvalproductie, CO2-uitstoot en water-/papierverbruik.

Ethias nam het voortouw en besliste
deze ecologische impact te kwantificeren
voor een betere beperking ervan dankzij
talrijke acties op het terrein.

Sinds 2009 heeft Ethias een daadkrachtig
beleid ingevoerd op de volgende 4 domeinen:
•

Vermindering van de CO2-uitstoot

•

Afvalvermindering

•

Verantwoorde leveranciers

•

Mobiliteit

De actie van Ethias heeft betrekking
op de volgende elementen:

VERMINDERING VAN DE CO 2 -UITSTOOT

AF VALVERMINDERING

Om de twee jaar meet CO2logic de koolstofvoetafdruk
van Ethias. Zo heeft zij het volgende kunnen aantonen:

•

Beheer van afval, verpakkingen en
gebruikte verbruiksgoederen. In 2018
werd een proefproject voor het verzamelen
van “papieren handdoekjes” opgezet.
De test is positief. Uiteindelijk zou één
van de “all-in” afvalcontainers kunnen
worden verwijderd. Het groene papier
wordt naar de SCA-fabriek in Nederland
gestuurd, waar het wordt opgenomen
in het productieproces om gerecycled
toiletpapier te maken (de cirkel is dus rond).

•

Bestelling van stoelen met “cradle to
cradle”-certificatie - 90% recycling
- Certificering “Quality Office”

•

Kwantificering van de daling in het verbruik
(energie, water, papier, afval): 15,8 ton
papier en karton werd gerecycleerd in
samenwerking met de vzw Terre

-27 %

-4 %

VERBRUIKSGOEDEREN
(papier, vlees uitgedrukt in ton)

GLOBALE UITSTOOT VAN ETHIAS
(ton CO2)

171

4 906

4 718

124

2017

2018

2017

2018

Ethische en duurzame keuzes
en keuze voor nabijheid
Meer specifiek: de hieronder vermelde acties, die in 20122013 werden ondernomen, blijven voortduren in 2018.
•

•
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Onderschrijving van contracten voor groenestroomlevering
waarbij voorrang wordt gegeven aan het “garantielabel
van groene oorsprong”. Dit label waarborgt de levering
van energie die is opgewekt door hydro-elektriciteit,
windkracht, co-generatie of zonne-energie (energie 2030)
Meting van de koolstofvoetafdruk, in partnership
met de vennootschap CO2Logic, die resulteert in
actievoorstellen om de voetafdruk te verminderen.
Vanaf 2018 zal de meting van de koolstofvoetafdruk
jaarlijks gebeuren (voordien om de twee jaar).

•

Partnership met bpost voor de CO2compensatie van mailings;

•

Modernisering van de productie-uitrustingen
en van het verwarmings-/aircobeleid;

•

Invoering van corrigerende en/of innoverende maatregelen
om onze uitstoot te verminderen (plaatsing van
energiemetingsmodules en aanwezigheidsdetectoren)

•

Beheer van de leveranciers afgestemd
op de criteria inzake ethiek,
duurzaamheid en nabijheid.

•

Gift van 80 kantoren aan
caritatieve instellingen

•

Giroflex gecertificeerd ISO 9001 en ISO14001

•

Goedkeuring van een reeks CO2neutrale inktkussens

•

Invoering van een “slowfood”-beleid
in de personeelsrestaurants: 131.109
maaltijden werden geserveerd in 2018

•

Keuze van lokale leveranciers die zich
houden aan het Ethias-restauratiehandvest
en duurzame labels / duurzame
landbouw / biologische landbouw. Onze
bedrijfsrestaurants geven de voorkeur aan
lokale, seizoensgebonden producten uit
een duurzame en milieuvriendelijke teelt.
Via het bestelsysteem voor maaltijden (de
avond voorafgaand aan de lunch) kan een
“zero afval”-principe worden nagestreefd.

VER ANT WOORDE LE VER ANCIERS

In 2017 voerde Ethias een
dienst “Vendor Management”
in die belast is met de aankoop
van materiële goederen en
diensten om zo de beste
waarborgen tegen de beste
voorwaarden te verkrijgen.
Ethias ziet erop toe dat de algemene
voorwaarden van alle bestelbonnen een
artikel bevatten waarmee de leverancier
zich ertoe verbindt de basisprincipes
van de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO) na te leven en te doen naleven
door zijn eventuele onderaannemers:
•

verbod op kinderarbeid

•

naleving van de syndicale vrijheid

•

afschaffing van iedere vorm
van dwangarbeid

•

verbod op discriminatie inzake
tewerkstelling en beroepsuitoefening

Zo sensibiliseert de onderneming ook haar
onderaannemers voor deze problematiek.
Sinds 2014 zet Ethias deze koers
voort door in haar aanbestedingen
voor werkzaamheden de product- en
technische varianten met een ecologisch
duurzaam label te integreren. Deze
denkoefening moet toelaten een
echt verantwoord alternatief aan te
bieden. In 2018 werd dit doorgevoerd
voor alle leveranciers van Ethias.

Strategische keuzes op het vlak van renovatie
•

Bij de keuze van haar leveranciers en partners op het vlak van
uitrusting en infrastructuur neemt Ethias op natuurlijke wijze de
ecologische criteria in aanmerking (keuze voor recycleerbaar en
energiezuinig materiaal, ecologische en bioafbreekbare producten).

•

Invoering van het concept van «duurzame» commerciële
agentschappen: met haar “Concept Store” wil Ethias een
verzekeraar zijn die letterlijk dicht bij haar cliënten staat. De
gebruikte producten voor de bouw/renovatie en meubilering van
haar kantoren zijn gerecycleerde of recycleerbare materialen.
Er werd een kaderovereenkomst ondertekend met het
designbureau om die milieugedachte verder te ontwikkelen.

Een nieuwe Concept Store werd geopend
in 2018. Voor 2019 staan er 4 andere
nieuwe kantoren op de planning.

Aankopen
•

Bepaling van de selectiecriteria voor de leveranciers
(nabijheidsaspect, duurzame/ethische criteria, IAO ...).

•

In haar aankoopbeleid op het vlak van uitrusting en
infrastructuur integreert Ethias op natuurlijke wijze de
ecologische criteria bij de keuze van haar leveranciers
en partners (keuze voor recycleerbaar en energiezuinig
materiaal, ecologische en bioafbreekbare producten).

•

Introductie van «duurzame, maatschappelijke en lokale»
keuzecriteria bij de selectie van goederen en leveranciers.

•

Aankopen via leveranciers uit de eerlijke handel
met het «Fair Trade-label» of uit de biologische/
lokale keten voor de personeelsrestaurants.

•

Voeding en gezondheid: Ethias is een van de weinige
ondernemingen die dagelijks in haar personeelsrestaurant
maaltijden aanbiedt met ingrediënten uit de biologische en
eerlijke handel. Dit beleid leverde Ethias een «Fairtrade@
work-Award» van Max Havelaar op. Parallel met dit
bedrijfsrestaurant promoot Ethias een gezonde, biologische,
duurzame en eerlijke voeding bij haar personeel.

•

Buy-Aid Coffee Week: Ethias neemt deel aan deze jaarlijkse
actie. In 2012 sloot Ethias zich aan bij de actie van UNICEF
ten voordele van kinderen in ontwikkelingslanden.
Dit initiatief wordt jaarlijks herhaald.

•

Eenmaal per jaar plaatst Ethias een bestelling bij de verenigingen
Nekyo en Oxygen+ of Buy-Aid om hen te ondersteunen.
Aandacht voor verenigingen die aangepast werk bevorderen voor
personen met een licht verstandelijke, motorische of zintuiglijke
beperking of voor organisaties zoals Unicef, Child Focus.
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MOBILITEIT
De CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer heeft een zeer aanzienlijke milieu-impact:

Ethias heeft daarom een mobiliteitsplan ontwikkeld dat berust op meerdere pijlers.
Een werkgroep met vertegenwoordigers uit diverse diensten en vakbondsafgevaardigden is sinds 2013 actief op dat vlak.

Ethias, pionier in zachte mobiliteit
•

Zowel openbaar vervoer als carpooling worden via
sensibiliseringscampagnes gepromoot onder het
personeel. Ethias past het “derdebetalerssysteem”
toe (trein-/tram-/busabonnement is
volledig gratis voor de werknemers).

•

Sinds 2015 organiseert Ethias de actie “Lenteweer,
fietsweer” en biedt zij de fietspendelaars
onder de medewerkers een gratis onderhoud/
nazicht van hun fiets aan: een belangrijk
preventiegebaar voor een verzekeraar.

•

Bovendien verleende Ethias, in partnership met
Bike To Work, haar steun en medewerking aan het
project “Friday Bikeday“ om andere alternatieven
voor het woon-werkverkeer te promoten. Met haar
fietsactie in Wallonië behaalde Ethias in 2017 (en
dit voor het tweede jaar op rij) het 5-sterrenlabel
“Tous Vélos Actifs“. In 5 jaar tijd is het aantal
fietspendelaars bij Ethias vervijfvoudigd (14,12%
van de personeelsleden in 2016, een percentage
dat een stuk boven het nationale gemiddelde ligt).

•

In 2017 kreeg Ethias de uitnodiging om haar
strategie rond het promoten van zachte mobiliteit
voor te stellen aan de Europese Vereniging van
Onderlinge en Coöperatieve Verzekeringen
(AMICE), aan de “Interface Entreprises” van de
Universiteit Luik en aan het netwerk van Mobility
Managers en mobiliteitsbeheerders in Wallonië.

•

De onderneming past sinds 2008 een
milieumaatregel toe voor haar bedrijfsvoertuigen:
er werd een maximale CO2-uitstoot vastgelegd
voor ieder type van bedrijfsvoertuig. De
beheersing van de koolstofuitstoot is dan
ook een belangrijk actiepunt voor Ethias.

•

Ethias heeft ook haar steun verleend aan
alternatieve mobiliteitsprogramma’s die uitgaan
van de openbare overheden, zoals “Covoit-stop“.

•

Sinds 2014 kunnen personeelsleden voor hun
persoonlijke verplaatsingen (tijdens de middagpauze,
na het werk) gebruikmaken van één van de 10
bedrijfsfietsen (waaronder één elektrische). Ethias
heeft een deel van die fietsvloot in 2017 vernieuwd.

•

Sinds 2008 past Ethias klimaatnormen toe op
haar eigen wagenpark. Voor elke categorie
van wagens werd een beperkte uitstoot van
CO2 ingevoerd.De beperking van de CO2uitstoot blijft een voortdurend actiepunt.

•

Een twintigtal medewerkers beschikken sinds
2013 over een elektrische fiets voor hun woonwerkverplaatsingen (gesubsidieerd pilootproject).

•

•

Tevens werd een gratis oplaadpunt voor elektrische
fietsen geïnstalleerd in de parkeergarage.

Sinds 2015 plaatst Ethias - van de lente tot de
herfst - een “groene kilometerteller” op haar
intranet: voetgangers en fietsers worden dan
gevraagd om hun afgelegde CO2-neutrale
kilometers in te geven. In 2018 hebben zij samen
84.076 kilometers afgelegd. Dit komt symbolisch
neer op 17 ton aan uitgespaarde CO2.

Voor 2019 is een carpool-project voorzien: het huidig carpool-reglement wordt
versoepeld om meer collega’s toe te laten het systeem te proberen en daarbij een fiscaal
voordeel te genieten.Hiervoor werkt Ethias samen met Taxistop-Common.
Het mobiliteitsbeleid van Ethias is niet geformaliseerd in een algemeen mobiliteitsplan.
Een specifieke sectie van het bedrijfsintranet staat evenwel in het teken van mobiliteit en
wordt regelmatig bijgewerkt. Alle acties en initiatieven ter promotie van zachte mobiliteit
worden zowel op het bedrijfsintranet als op de interne tv-schermen in de kijker gezet.

GREEN MOVEMENT

In 2016 hebben medewerkers van Ethias de “Green Movement” in het leven geroepen.

38

De ambities van deze beweging zijn:

Acties van de “Green Movement” in 2018:

•

Fungeren als centraal platform voor maatregelen
en ideeën, als referentiepunt en als drijvende
kracht achter de veranderingen in de gewoonten
en handelingen van iedere Ethias-medewerker.

•

•

Alle Ethias-collega’s van vandaag en morgen laten
beschikken over tools, tips, adviezen en informatie
om “ecologisch verantwoordelijk” te worden/blijven,
zowel op privévlak als professioneel, voor het welzijn
van iedereen en van de toekomstige generaties.

Twee keer per maand milieutips publiceren
op het intranet (promotie van Repair Cafés,
gescheiden inzameling van afval, stand van de
Coopérative Ardente (kleine lokale producenten)
bij Ethias, de Fairtrade Challenge, enz.

•

Inzameling van lege batterijen.

3.11 SPONSORING
Ethias voert al vele jaren een sponsoringbeleid. De
belangrijkste doelstelling is het vertalen van
de waarden van de onderneming in acties.

Zo is Ethias als sponsor vooral
actief op 4 domeinen:
•

Sport: via sportfederaties en
overkoepelende sportorganisaties

•

Cultuur: in essentie muziek plus
enkele belangrijke, culturele actoren

•

Human intrest: vorming rond
burgerschap, duurzame
projecten en organisaties

•

Preventie: verkeersveiligheid,
preventie op sportvlak, enz.

Haar partners op die
domeinen delen dan ook haar
waarden van menselijkheid,
engagement, klanttevredenheid
en enthousiasme.
Zo steunt Ethias bijvoorbeeld:
•

“Article 27”: een vzw die
de toegang tot cultuur
vergemakkelijkt voor personen
in een moeilijke sociale/
economische situatie.

•

Mnema (project “Cité Miroir”):
een vormingscentrum rond
tolerantie en burgerschap.

•

Preventieve acties, onder
meer geïnitieerd door
de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde, het Belgische
Rode Kruis en zijn rijsimulator
voor noodvoertuigen,
Fédémot, Apper, AWSR.

•

Sportfederaties: meer dan
twintig federaties, waaronder
tennis, volleybal, handbal,
judo, en overkoepelende
instellingen (Sport Vlaanderen,
Adeps, Vlaams Instituut
voor Sportbeheer en
Recreatiebeleid (ISB), AES
en Franstalige Interfederale
Sportvereniging (AISF)).

•

Cultuur: Waalse
Patrimoniumdagen, Brussels
Summer Festival, Gent Jazz
Festival, grote filharmonische
orkesten (NOB, Antwerp
Symphony Orchestra).

•

Vorming rond verantwoordelijk
burgerschap en promotie
van democratische waarden
(Creccide - Regionaal en
Communautair Kruispunt voor
Burgerschap en Democratie).

Ethias sponsort met geld of met publicitaire
ondersteuning (via haar eigen communicatiekanalen).
Ze vindt het belangrijk om nauw betrokken te worden
bij de invulling van haar rol als sponsor in het project.
Ethias sluit iedere vorm van sponsoring uit aan
organisaties die haar naam zouden associëren met:
•

doping

•

corruptie

•

geweld

•

racisme

•

aanzet tot haat

•

verslaving

•

discriminatie op grond van ras, sekse, leeftijd,
geaardheid of geloof (bijv. homofobie,
antisemitisme, islamofobie ...).

Zijn eveneens uitgesloten alle organisaties
die ingaan tegen de goede orde en zeden.
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4. ETHIAS ALS
VERANTWOORDE BELEGGER
In het kader van haar financiële beleggingen vindt
Ethias het haar plicht om de langetermijnbelangen
van haar verzekerden te behartigen.

Deze langetermijnvisie is essentieel in het
beheer van dossiers zoals de wettelijke en
aanvullende pensioenen. Alle beleggingen
(uitgezonderd beleggingen in externe fondsen
die niet door Ethias worden beheerd) zijn
onderworpen aan de ethische investeringscode.
Het verantwoord investeringsbeleid van
Ethias is gebaseerd op twee pijlers:
•

•

uitsluiting van beleggingen in sommige
ondernemingen en landen (voor
overheidsobligaties) op basis van sociale,
ecologische en governancecriteria;
beleggen met een sociale, maatschappelijke
en ecologische impact

4.1 ETHISCHE INVESTERINGSCODE
Deze code ging in 2005 van kracht en wordt sinds 2012 jaarlijks
herzien met de hulp van een externe partner. Hij bevat een
lijst van verboden investeringen die gevalideerd werd door
het Ethisch Investeringscomité en door het Directiecomité van
Ethias. De code is een troef ten aanzien van de verzekerden en
is van toepassing op alle directe investeringen van Ethias. De
methodologie en reikwijdte van de code evolueren voortdurend
om zo in te spelen op de maatschappelijke tendensen.
Bovendien bant Ethias sinds 2017 energiekolen (stoomkolen)
uit haar investeringen. Deze fossiele energie is namelijk
het meest schadelijk voor de klimaatopwarming.
De ethische investeringscode bestaat uit twee lijsten
met verboden beleggingen (de zogenaamde “zwarte
lijsten”): een zwarte lijst voor bedrijfsaandelen en
-obligaties en een zwarte lijst voor overheidsobligaties:
•

Zwarte lijst van ondernemingen: lijst van ondernemingen
die niet in lijn zijn met de tien principes van het
Mondiaal Pact van de Verenigde Naties inzake de
rechten van de mens, het recht op arbeid, milieu
en corruptiebestrijding en/of die betrokken zijn bij
controversiële bewapening en/of energiekolen.

•

Zwarte lijst van landen: twee begrippen worden in
aanmerking genomen voor overheidsobligaties:
»» De fiscaal voordelige landen zoals bedoeld in het
Wetboek der inkomstenbelastingen van 1992
»» De landen met de minst goede notering op
basis van ecologische, sociale en institutionele
dimensies, zoals bepaald door het niet-financiële
ratingagentschap Vigeo Eiris (de landen die het
minst rekening houden met de internationale normen
voor de rechten van de mens, het recht van de
werknemers en de bescherming van het milieu).
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4.2 VERANT WOORDE INVESTERINGEN
BELEGGINGEN MET EEN SOCIALE EN MA ATSCHAPPELIJKE IMPACT

Ethias maakt deel uit van de
sociale economie en draagt bij
aan opvangstructuren, fondsen
voor sociale economie (Netwerk
Rentevrij, Carolidaire), fondsen voor
wetenschappelijk onderzoek, enz.

Ethias heeft financiële participaties in deze verschillende domeinen:
sociale kredietverstrekkers, huisvestingsmaatschappijen,
microfinancieringsinstellingen (Incofin, Impulse
Microfinance). Zij verleent ook actieve steun aan verenigingen
en instellingen voor alternatieve financiering.
Ethias knoopte ook geprivilegieerde relaties
aan met bedrijven in deze sector.

Ziehier een niet-exhaustieve lijst van de financiële producten en de
financiële participaties waaraan Ethias deelneemt:

Via het Fonds Global
21 Ethical
Het multicollectiviteitenfonds
Ethias Global 21 Ethical is bestemd
voor het beheer van de reserves
van pensioenverzekeringen en
groepsverzekeringen. Dit fonds
draagt het label Ethibel Excellence
en is voorzien van twee solidaire
mechanismen ten gunste van
het Réseau Financité en Fairfin.
Naargelang de keuze van de
klant stort Ethias 0,05 % van het
gemiddeld geïnvesteerde kapitaal
terug aan een van deze partners
op het einde van het jaar. De
aangeslotene die het wenst kan
ook een deel of het geheel van
zijn rendement retrocederen aan
een vereniging van zijn keuze.
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Via financiële participaties
•

•

•

Impulse Microfinance
Investment Fund, het
1ste Belgische, private
beleggingsfonds
gespecialiseerd in
microfinanciering
Triodos: Ethias is houder van
Triodos aandelencertificaten
om de opdracht van deze
ethische en duurzame
bank te ondersteunen.
Epimède: dit fonds wil
investeren in het particuliere,
niet-beursgenoteerde
kapitaal van technologische
KMO’s met groeipotentieel.
De belangrijkste sectoren
zijn biowetenschappen
(biologie, biotechnologie,
medische technologie),
ingenieurswetenschappen
(nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën,
schone technologieën) en
dienstverlening aan bedrijven.

Via investeringen met
maatschappelijke
meerwaarde
•

Ziekenhuizen en zorgcentra:
Ethias steunt een zeer
groot aantal instellingen
zoals psychiatrische en
revalidatiecentra voor ouderen
en onderzoekscentra

•

Wetenschappelijk onderzoek
(universiteitsfonds, spin-offs)

•

Gimv Health & Care Fund:
Ethias is een strategische
partner van het Gimv Health
& Care Fund. Dit fonds focust
vooral op ondernemingen
actief in de sectoren
“Health & Care Services”
(gezondheidsdiensten en
medische zorg) en “Medtech”
(medische technologie).
Het fonds zal investeren in
innovatieve zorgconcepten
binnen deze sectoren. Op die
manier helpt het fonds mee te
zoeken naar een antwoord op
sommige uitdagingen waarmee
onze samenleving wordt
geconfronteerd: vergrijzing
van de bevolking, groter aantal
chronisch zieken, stijgende
gezondheidszorgkosten
en groeiend aantal
vragen van patiënten naar
kwaliteitsvolle informatie.

Via investeringen met een ecologische impact
Als verantwoordelijke investeerder is het onze
plicht om een rol te spelen bij de financiering van de
energietransitie naar een koolstofarme economie.

Via investeringen in
passief en duurzaam vastgoed
•

SWECO (Mechelen): investering in een 100 % passief
kantoorgebouw. Het nieuwe, centrale kantoor
van de maatschappij Sweco is een van de meest
ecologische en duurzame renovaties in België.
Dit vroegere RTT-gebouw uit de jaren ‘50 is nu een
toonbeeld van duurzame renovatietechnologie.

•

Staatsarchieven (Namen en Gent): Ethias is eigenaar
van de Staatsarchiefgebouwen in Namen en Gent.
Beide nieuwe constructies, die werden gebouwd
door de Regie der Gebouwen, nemen de strengste
ecologische kwaliteitsnormen in acht. Het gebouw
in Namen ontving een Valideo-certificaat.

•

De nieuwe zetel van BDO (Luxemburg):
Ethias heeft geïnvesteerd in een Luxemburgs
kantoorgebouw dat in 2015 het “Interim
Certificate – Design Stage BREEAM” ontving.
Er werd beslist de certificatieprocedure voort
te zetten om zo in 2016 het BREEAM-certificaat
“Post Construction” te ontvangen. Het
uiteindelijke certificaat voor het gebouw draagt
de vermelding “Very Good” (Renovatie).

Green bonds en infrastructuurfondsen
“Green bonds” zijn obligaties uitgegeven door
een bedrijf of overheidsinstantie (internationaal
agentschap, Staat, lokale overheid, enz.) om
projecten, activa of activiteiten met een milieuvoordeel
te financieren. Op 31 december 2018 had Ethias
110 miljoen groene obligaties uitstaan.
Ethias heeft ook aandelen in infrastructuurfondsen
die investeren in hernieuwbare energie (wind, zon,
biomassa), openbaar vervoer, energie-efficiëntie, enz.
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5. CONCLUSIES
5.1

REIKWIJDTE VAN
HET VERSLAG

Dit verslag beschrijft de
situatie van Ethias in 2018 op
sociaal, maatschappelijk en
ecologisch vlak, zoals bepaald
door de Europese richtlijn
2014/95/EU, en vormt een
aanvulling op het jaarverslag.
Via de inzameling van informatie konden
op verschillende vlakken verbeterpistes
worden geïdentificeerd die werden
opgenomen als doelstellingen voor 2018
in de strategie rond maatschappelijk
verantwoord ondernemen en die in
2019 verder zullen worden verdiept.

5.2 BEGINSELEN VAN
HET VERSLAG
De in dit verslag gepresenteerde informatie
is verstrekt en gevalideerd door de
belangrijkste personen die verantwoordelijk
zijn voor de betreffende gebieden.
Het gaat om een objectieve beschrijving
van de activiteiten en engagementen van
Ethias over meerdere jaren, met name
sinds het niet-financiële verslag in 2017
een wettelijke verplichting is geworden.
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5.3 TOETREDING
In 2018 hernieuwde Ethias haar aansluiting bij het Global
Compact van de Verenigde Naties, waartoe zij in 2006 is
toegetreden. De principes van het Mondiaal Pact blijven
integraal deel uitmaken van de ondernemingsstrategie.

10 PRINCIPES VERENIGDE NATIES

•

Paritair Ethisch Comité

•

Integriteitsbeleid (nieuwe beleidslijn in 2019)

•

Sociaal-ethische code

•

Ethische investeringscode

•

Ondertekening van een IAOovereenkomst door alle leveranciers

•

Ethische Investeringscode
(nieuwe versie in 2018)

•

Bestuur met aandacht voor de sociale relaties

Bijdragen tot de afschaffing van alle
vormen van dwangarbeid

•

Ondertekening van een IAOovereenkomst door alle leveranciers

Bijdragen tot de effectieve
afschaffing van kinderarbeid

•

Ondertekening van een IAOovereenkomst door alle leveranciers

Bijdragen tot de bestrijding van iedere vorm
van discriminatie in arbeid en beroep

•

Diversiteitscharter

•

Talentmanagementbeleid

•

Bestuur met aandacht voor het milieu

•

Ethische Investeringscode
(nieuwe versie in 2018)

•

ISAE 3000 financieel beheer

•

CO2-balans (jaarlijks vanaf 2018)

•

Mobiliteit

De ontwikkeling en de verspreiding van
milieuvriendelijke technologieën stimuleren

•

Verantwoorde leveranciers

•

Strategische keuzes op het vlak van renovatie

Bedrijven worden verzocht om elke
vorm van corruptie tegen te gaan,
inclusief afpersing en omkoping

•

Integriteitsbeleid (nieuwe beleidslijn in 2019)

•

Ethische Investeringscode
(nieuwe versie in 2018)

Bedrijven moeten internationaal uitgevaardigde
mensenrechten bevorderen en eerbiedigen

Erop toezien niet medeplichtig te worden aan
schendingen van de Rechten van de Mens

Bedrijven moeten de vrijheid van
vakvereniging en het recht op collectieve
onderhandelingen handhaven

Bedrijven moeten het voorzorgsprincipe nastreven
bij hun benadering van milieu-uitdagingen

Initiatieven ondernemen om een groter
milieubesef te bevorderen
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ANTWOORDEN VAN ETHIAS
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NIET-FINANCIEEL
VERSLAG
In het belang van een betere wereld
- die rechtvaardiger, ecologischer,
billijker en solidairder is - belicht het
verslag de resultaten van Ethias als
•

Vertrouwensvolle verzekeraar

•

Duurzame onderneming

•

Verantwoorde belegger

www.ethias.be

