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2020 was een bijzonder ingrijpend 
en aangrijpend jaar. Een jaar dat 
we niet licht zullen vergeten. De 
evolutie van de COVID-19 pandemie 
heeft dag na dag ontelbare en 
aanzienlijke gevolgen aan het licht 
gebracht.
Als Ethias zegt de “partner van 
uw dagelijks leven” te zijn, dan 
is dat niet louter om een missie 
of slogan te hebben. Neen, 
het gaat hier om haar rol, haar 
opdracht, haar passie en haar 
verantwoordelijkheid, die ze al 
meer dan 100 jaar opneemt.
Vandaag is het meer dan ooit noodzakelijk en 
vanzelfsprekend dat wij paraat staan, dat wij 
anticiperen op de behoeften om burgers en 
sectoren die dat nodig hebben te begeleiden, te 
ondersteunen en te beschermen. Tijdens deze 
complexe periode is Ethias blijven werken rond 
4 pijlers van bescherming:

• Bescherming van onze medewerkers
• Bescherming van onze verzekerden (parti-

culieren en collectiviteiten)
• Bescherming van de Belgische samenleving 

(klanten en niet-klanten)
• Bescherming van onze onderneming

In deze ongewone context hebben de 1.900 me-
dewerkers tal van acties ondernomen. Met een 
niet-aflatende inzet, een streven naar solidari-
teit en de wens om goed te doen. Het werd ook 
snel duidelijk dat Ethias actief zou deelnemen 
aan de federale en gewestelijke herstelplannen. 
Een bijzonder mooie erkenning voor die maat-
schappelijke betrokkenheid is de DECAVI-Trofee 
die Ethias in oktober 2020 mocht ontvangen 
voor alle initiatieven die zij in de context van de 
pandemie heeft uitgevoerd.

NATIONALE ZETEL
Rue des Croisiers 24 
4000 LUIK

+ 32 (0)4 220 31 11

ZETEL VOOR VLAANDEREN
Prins-Bisschopssingel 73 
3500 HASSELT

+ 32 (0)11 28 21 11

ZETEL VOOR HET 
DUITSTALIGE GEWEST

Klötzerbahn 24-26 
4700 EUPEN

+ 32 (0)87 59 10 00

ethias.be
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Deze uitzonderlijke omstandigheden hebben 
echter geen rem gezet op onze innovatiedyna-
miek. Zo lanceerden we diverse nieuwe tools, 
producten en diensten, en zetten we daarbij 
in op een solide groepsstrategie die gericht is 
op waardecreatie via ecosystemen op cruciale 
domeinen, zoals gezondheid, vergrijzing, mo-
biliteit en openbare diensten. 

In dit vierde niet-financiële verslag belichten we 
uitvoerig de talrijke MVO-acties van Ethias op 
drie gebieden: People, Profitability & Planet. 
Aan de basis lag ons actieplan 2020, geïnspi-
reerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
of SDG’s (Sustainable Development Goals) die 
zijn ontwikkeld door het Global Compact van 
de Verenigde Naties. Met dit plan konden we 
werken rond: 

• De schenking van 1000 PC’s voor scholen in 
heel België

• Een structureel partnerschap met Digital For 
Youth om 175 gereviseerde pc’s aan kinde-
ren uit kwetsbare gezinnen te geven 

• De terugbetaling van bepaalde premies, van 
één maand huur en kortingen in de autover-
zekering en de annuleringsverzekering voor 
verzekerden in tijdelijke werkloosheid.

• De ontwikkeling van innovatieve oplossin-
gen (teleconsultaties, een hulp- en solidari-
teitsplatform voor burgers ...)

• Gratis professionele, psychosociale 
bijstand aan personeel, studenten en 
zelfstandigen

• Gratis dekkingsuitbreidingen om het 
zorgpersoneel en de duizenden vrijwilligers 
te verzekeren

• Activering van ons “Change Over”-plan om 
tegen 2030 koolstofneutraal te zijn met een 
herbebossingsproject in Zambia, maar ook 
een studie om over passiefgebouwen te 
beschikken, onnodige verplaatsingen te be-
perken, homeworking verder te ontwikkelen 
en onnodige consumpties te verminderen

• Ondertekening van de Principes voor 
Verantwoord Investeren van de Verenigde 
Naties (UN PRI). Zo heeft Ethias zich er 
publiekelijk toe verbonden om bij haar 
investeringskeuzes rekening te houden met 
het belang van milieu, maatschappij en 
goed bestuur

Op het moment dat we de laatste hand leggen 
aan dit verslag, ligt de pandemie nog niet ach-
ter ons, maar onze onderneming beheerst de 
gevolgen ervan en is zich terdege bewust van 
de noodzaak om de nieuwe risico’s te dekken 
voor de toekomst. Als verzekeraar, investeerder, 
maatschappelijke speler en ondernemer zal 
Ethias alles in het werk blijven stellen om de 
negatieve gevolgen van deze wereldwijde ca-
tastrofe voor haar verzekerden en de Belgische 
samenleving te helpen beperken.

Wij wensen u veel leesplezier en blijven – met 
alle medewerkers van Ethias – openstaan voor 
al uw vragen.

Philippe 
LALLEMAND
Voorzitter van Directiecomité 
Chief Executive Officer

Myriam 
VAN VARENBERGH
Voorzitter van de 
Raad van Bestuur 
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• Beëindig armoede overal en 
in al haar vormen 

• Beëindig honger, bereik voed-
selzekerheid en verbeterde 
voeding en promoot duurza-
me landbouw 

• Verzeker een goede gezond-
heid en promoot welzijn 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 duur-
zaam beheer van water en 
sanitatie voor iedereen 

• Verzeker toegang tot betaal-
bare, betrouwbare, duurzame 
en moderne energie voor 
iedereen 

• Bevorder aanhoudende, 
inclusieve en duurzame eco-
nomische groei, volledige en 
productieve tewerkstelling en 
waardig werk voor iedereen 

• Bouw veerkrachtige infra-
structuur, 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 klimaat-
verandering en haar impact te 
bestrijden 

• Behoud en maak duurzaam 
gebruik van oceanen, zeeën en 
maritieme hulpbronnen 

• Bescherm, herstel en bevorder het 
duurzaam gebruik van ecosys-
temen op het vasteland, beheer 
bossen en wouden duurzaam, 
bestrijd woestijnvorming, stop 
landdegradatie en draai het terug 
en roep het verlies aan biodiversi-
teit 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 doel-
treffende, verantwoordelijke en 
toegankelijke instellingen uit 

• Versterk de implementatiemidde-
len en revitaliseer het wereldwijd 
partnerschap voor duurzame 
ontwikkeling

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN  
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF SDG’S)
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een universele oproep tot actie om armoede uit te roei-
en, de planeet te beschermen en het dagelijkse leven van mensen overal in de wereld te verbeteren 
door hen toekomstperspectieven aan te bieden.

In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen aangenomen in het kader van het programma 
“Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling”. Dit programma omvat een 
actieplan om deze doelstellingen over 15 jaar te bereiken.
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Wij geven dagelijks uiting aan onze 
waarden (bij het onthaal van onze 
verzekerden, bij de regeling van een 
schadegeval, bij preventieadvies ...). Zij 
concretiseren zich ook in de verwezen-
lijking van ons dynamische beleid voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
waarbij we luisteren naar de wensen en 
verwachtingen van onze verzekerden, 
zowel Particulieren als Collectiviteiten..

VOORSTELLING 
VAN ETHIAS

Het menselijke aspect staat centraal in al onze 
relaties die wij met respect en met empathie be-
handelen. Wij zijn een daadwerkelijke partner 
voor elk van onze gesprekspartners. Bij ons zijn 
nabijheid en solidariteit geen loze woorden.
#Empathie #Respect #Nabij 
#Team #Solidariteit

Al 100 jaar engageren wij ons, dag in dag uit, op 
efficiënte wijze voor onze klanten, voor onze col-
lega’s en voor de samenleving. Wij zijn betrouw-
baar, schenken vertrouwen en gaan proactief 
te werk. Dit engagement heeft ook betrekking 
op de ethiek, die aan de basis van al onze ac-
ties blijft liggen, en op onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.
#Vertrouwen #Betrouwbaar #Doeltreffendheid 
#MaatschappelijkEngagement #Ethiek  
#Verantwoordelijk #100jaar #Proactief

TROTS OP ONZE WAARDEN
Onze waarden zijn de grondslag van onze identiteit, 
van onze cultuur en van onze persoonlijkheid. 
Kortom, zij vormen het DNA van Ethias 
en zijn in 2018 met alle Ethias-medewerkers vastgelegd:

#Engagement

#Enthousiasme

Deze waarde 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.
#Toegankelijk #Partner #Flexibiliteit 
#Aanpassingsvermogen #Efficiëntie #Eenvoud 
#Wendbaar

Wat er ook gebeurt, Ethias heeft een hart voor 
de zaak. Wij geven dagelijks blijk van ener-
gie, vitaliteit, optimisme en dynamisme. Dit 
enthousiasme maakt ons creatief en laat ons 
innovatieve projecten ondernemen.
#Innovatie #Vitaliteit #Creativiteit #Energie 
#Dynamisme #Optimisme

#Menselijk

#Klanttevredenheid

2020

...

...

...

...

Trofee Digitaal
Verzekering 
Arbeidsongevallen
Huurdersverzekering
Familiale verzekering
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ONZE VISIE
Onze toekomstvisie is 
gebaseerd op 3 pijlers: 

ONZE MISSIE
Onze missie is onze bestaansreden. Zij legt dui-
delijk en beknopt uit wat wij doen en hoe wij ons 
onderscheiden. Zij geeft zin aan al onze acties 
en zorgt ervoor dat wij allen in dezelfde richting 
werken.

Onze missie is:

De verzekering vereenvoudigen 
om u zekerheid, gemoedsrust en 
ondernemingsvrijheid te bieden, met 
innovatieve producten en diensten. 

Als partners van uw dagelijkse leven 
stellen wij onze expertise en ons 
dynamisme tot uw dienst.
Onze missie leeft elke dag via de acties van alle 
Ethias-medewerkers die in dit verslag worden 
weergegeven.
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DE KRACHT VAN EEN GROEP
Voortbouwend op het succes van haar 
unieke model heeft Ethias in 2020 een 
nieuwe stap gezet. Zo wil zij meer inzetten 
op de sterke punten en eigenheden van haar 
dochterondernemingen om op die manier 
Ethias te positioneren als een groep die waarde 
genereert voor al haar stakeholders.

Ethias: 100 jaar expertise in het bijstaan van 
klanten met persoonlijke bescherming en het 
beschermen van eigendom

NRB: Europese leverancier van ICT-oplossingen 
en -diensten

Flora: de 100% digitale verzekering

Ethias Services: ontwikkeling van innovatieve 
digitale diensten en het verstrekken van exper-
tise op het gebied van actuariële, fiscale, finan-
ciële, juridische en preventieaangelegenheden

IMA benelux: ontwikkeling en verlening van bij-
standsdiensten op het gebied van auto, woning 
en gezondheid

Ethias Pension Fund: een uniek multi-employer 
pensioenfonds in België dat de beste oplossin-
gen voor pensioenfinanciering biedt

Van een strategie als verzekeraar naar 
een strategie van geïntegreerde diensten voor klanten

Een versterkte integratie van de entiteiten in de groep maakt het mogelijk om - via synergieën, experti-
se en de talenten van meer dan 5.000 medewerkers - de implementatie van ecosystemen te versnellen 
en Ethias te positioneren met een dienstenaanbod dat verder reikt dan het louter aanbieden van een 
verzekeringscontract. Het gaat hier om cruciale domeinen, zoals gezondheid, vergrijzing, mobiliteit 
en publieke diensten.

Die strategie is gebaseerd op 5 pijlers:

• Uitgebreidere diensten aanbieden
• Digitale toepassingen en technologische innovaties ontwikkelen
• Ecosystemen opbouwen
• Synergieën ontwikkelen en competenties bundelen
• Partnerships concretiseren en een nieuwe kijk op de commerciële aanpak
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Ethias heeft een Innovation Hub opgezet om de 
creatie te boosten van nieuwe diensten die op 
de een of andere manier met verzekeringen te 
maken hebben. Het gaat om een open, flexibele 
en participatieve entiteit. Het team is samenge-
steld uit diverse multidisciplinaire profielen die 
samenwerken met interne collega’s en externe 
partijen. De Innovation Hub is een heuse ruim-
te om te co-creëren en te experimenteren, om 
projecten in een stroomversnelling te brengen 
en te concretiseren. Van post-it tot prototype, 
van testing tot marktintroductie. De Hub is zeer 
consumentgericht en onderzoekt het gedrag 
van gebruikers om innovatieve oplossingen te 
vinden. Deze structuur vormt tevens een ob-
servatie- en analyselaboratorium dat de meest 
innovatieve ontwikkelingen op de voet volgt om 
vervolgens de meest veelbelovende projecten te 
kunnen identificeren.

Om innovatie in de hele Ethias Groep aan te 
sturen is een Innovation Board opgericht. Een 
agile intrapreneursaanpak staat daarbij cen-
traal. De Innovation Board bestaat uit collega’s 
van Ethias, Ethias Services en NRB. IMA wordt 
ook betrokken op basis van de cases waaraan 
we samen werken.

Deze aanpak doet onze ontwikkelingen een 
versnelling hoger schakelen dankzij het comple-
mentaire karakter van onze 5.000 medewerkers. 
Een aanpak ten voordele van onze klanten en de 
samenleving in het algemeen.

De in 2020 gerealiseerde initiatieven staan in dit 
verslag aangeduid met een pictogram.

INNOVATION HUB
Anticiperen op de verwachtingen 
van de klant is van vitaal belang 
voor Ethias. Zij steunt nu op de 
kracht van een groep om haar 
positie als de nr. 1 directe en 
digitale verzekeraar en leader in de 
publieke sector te versterken.
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ALGEMENE 
OMKADERING
MVO BIJ ETHIAS: 
EEN BEWEZEN EXPERTISE

• Verzekeringstrofee voor al 
onze burgerschapsinitiatie-
ven tijdens de pandemie en 
ons gestructureerd hulpplan

• Structurele samenwerking 
met DigitalForYouth tegen 
digitale uitsluiting

• Intekening op "Green Deal 
Circulair Aankopen"

• Lancering van ons plan 
"Change Over"

• Deelname aan het CO2-
compensatieplan in Zambia

• Ondertekening van het 
charter "UN PRI"

2003

2013

2008

20182014

2009

2019

2005

2015 2020

2006

2016

2007

2017

• Oprichting van het 
paritair Ethisch Comité

• Ethias ondersteunt 
de eerlijke handel 
met het “Fairtrade@
work!”-programma

• Ethische 
investeringscode 
(met jaarlijkse 
herziening)

• Label 
Gelijkheid-
Diversiteit

• Toetreding tot 
het Pact van de 
Verenigde Naties

• ISAE 3000- 
certificering in 
ethisch financieel 
beheer (Asset 
Management)

• 1e fietslabel “Vélo 
Actif” (jaarlijks 
vernieuwd)

• Lancering van de 
Green Movement

• Aanplanting van 3.000 man-
grovebomen in Benin

• Ondertekening van het charter 
"Women in Finance" door 
Philippe Lallemand

• Ondertekening van het 
"CEASE"-charter

• Deelname van Philippe 
Lallemand aan de campagne 
"Sign for my future"

• Verzekeringstrofee voor ons 
niet-financieel verslag

• Diversiteits- 
charter

• 1e 
Maatschappelijk 
Verslag

• Start van de 
meting van 
onze koolstof-
voetafdruk en 
actieplan

• Top skills: 
opleidingen voor 
vrouwen rond 
assertiviteit en 
zelfvertrouwen

• ISAE 3000- 
certificering 
voor milieupres-
taties (CO2-
emissiebeheer)

• 1e niet-financieel 
verslag

• AnySurfer-label 
voor Ethias.be 
(slechtzienden)

• Oprichting van de 
MVO-werkgroep
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BALANS 2020

Maatregelen voor ondersteuning en bescherming 
n.a.v. de COVID-19 crisis

Medewerkers / Klanten / Belgische bevolking / Onderneming

Meer dan verzekeren alleen

Een strategie op groepsniveau voor meer 
geïntegreerde diensten ten dienste van de klanten

Maatschappelijk engagement

People / Profitability / Planet

Klimaat

Op weg naar koolstofneutraliteit

Diversiteit

Geslacht / Leeftijd / Handicap / Herkomst

Finance

Maatschappelijk verantwoorde 
en duurzame belegger

Mondiaal Pact van 
de Verenigde Naties

Toetreding, verantwoordelijk-
heid en verbintenissen

17 duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen van de VN

Aanpak verankerd in de 
wereldwijde bezorgdheden 

PANDEMIE
TROFEE 2020

2020
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PEOPLE 
HET MENSELIJK 
KAPITAAL
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STEUNMAATREGELEN VOOR DE SAMENLEVING 
TIJDENS DE GEZONDHEIDSCRISIS
Ethias anticipeert op de behoeften en wil een actieve rol spelen bij het 
vinden van oplossingen en het nemen van maatregelen om bij te dragen 
aan de relance van het land.
Ethias brengt de kracht van haar groep in om innovatieve oplossingen aan te reiken. Zij heeft de 
sector uitgenodigd om na te denken over een dekking van pandemieën in de toekomst. 

Ethias is betrokken bij de ondersteuning van zwaar getroffen sectoren zoals cultuur en sport. Zo 
handhaaft zij haar sponsoring ondanks de annulering van de meeste evenementen. Zij heeft ook 
consumptiecheques verdeeld onder alle medewerkers om de lokale economie te stimuleren.

Er zijn ook tal van specifieke acties voor onze klanten uitgevoerd. Een overzicht is te vinden op 
pagina 29.

Financiële noodhulp
Als maatschappelijke actor heeft Ethias financiële noodhulp verleend:

• Aan het Rode Kruis: via een uitzonderlijke donatie en een oproep tot de personeelsleden om 
het Rode Kruis te steunen (oproep voor financiële giften en/of bloedgiften) en via een verdere 
verspreiding van de oproep voor donaties

• Aan Artsen zonder Grenzen: ook via een donatie om hen te helpen in hun opdracht om, in 
overleg met de Belgische gezondheidsautoriteiten, specifieke hulp te verlenen in de frontlinie 
aan ziekenhuizen, aan ouderen in rusthuizen en aan kwetsbare groepen, zoals migranten en 
daklozen

• Aan de professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling in 
Vlaanderen (1712): via financiële steun die we verlenen aan de informatiecampagne op sociale 
media

• Aan de hulplijn “Ecoute Violences Conjugales” in Wallonië: via de schenking van informaticama-
teriaal (dankzij onze partner DigitalForYouth) om de afhandeling van inkomende gesprekken en 
het beheer van de chat te optimaliseren

Omdat we kwaliteitsonderwijs voor iedereen willen
• Schenking van 1000 laptops (uitgerust met koptelefoon en software) aan de lagere en middel-

bare scholen van het land (550 in Vlaanderen, 420 in de Federatie Wallonië-Brussel en 30 in het 
Duitstalig Gewest). Op die manier ondersteunen we niet alleen het afstandsonderwijs, wanneer 
nodig, maar ook de verdere digitalisering van het onderwijs

• Schenking van 175 laptops aan studenten die ze nodig hebben. Dit initiatief wordt uitgevoerd in 
samenwerking met Digital For Youth, een organisatie die ernaar streeft om alle jongeren in België 
een veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden 

• Let’s Talk: Ethias wil jongeren met haar actie “Let’s Talk” de weg naar psychologische hulp laten 
vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog. Elke student die verzekerd is bij Ethias kon 
van 18 december 2020 tot en met 31 januari 2021 (examenperiode) gratis en in alle vertrouwen 
telefonisch contact opnemen. Een gesprek kon tot 50 minuten duren
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Omdat we veel belang hechten aan innovatie
• App4You: een groep van specialisten bij Ethias en NRB heeft in minder dan 3 weken tijd een 

digitaal hulp- en solidariteitsplatform ontwikkeld, dat gratis en toegankelijk is voor alle burgers. 
De naam van deze applicatie: App4You. Via dit nieuwe platform kunnen vrijwilligers en mensen 
in nood elkaar ontmoeten én helpen. Dit versterkt, als dat nodig mocht zijn, onze positie als nr. 
1 directe verzekeraar

• Care4You is een gratis en beveiligde online teleconsultatietool. Het is een van de meest bevei-
ligde platforms in België: toegang is alleen mogelijk via itsme® en er worden geen medische 
gegevens geregistreerd of gebruikt voor commerciële doeleinden. Care4You is beschikbaar voor 
alle professionals in de gezondheidszorg met een RIZIV-nummer

Omdat co-creatie ons na aan het hart ligt
• Ethias nam een financiële participatie in "Endo Tools", een spin-off van de ULB. Dit biomedi-

sche bedrijf is erin geslaagd specifieke verbindingsstukken te ontwikkelen om maskers om te 
bouwen tot noodbeademingstoestellen voor COVID-19-patiënten. Dankzij de financiële steun 
van Ethias heeft dit bedrijf een vijftiental ziekenhuizen van een dergelijke nooduitrusting 
kunnen voorzien. Het is uiteraard de wens van Ethias om zich verder te engageren voor het 
gezondheidsecosysteem

• Steun aan het Consortium VUB: dit consortium brengt de academische en industriële wereld 
samen om noodmateriaal voor het medisch personeel te leveren. Zo konden, met de steun van 
Ethias, recreatieve maskers worden omgevormd tot een beschermingsmiddel voor het zieken-
huispersoneel dat COVID-19-patiënten behandelt

Omdat we weten dat sport belangrijk is
• Ethias heeft besloten financiële steun te verlenen aan de sportfederaties door een deel van het 

preventiemateriaal aan te kopen, waaronder alcoholgeldispensers en vloermarkeringen die de 
aandacht vestigen op afstandsregels en hygiënerichtlijnen

Omdat cultuur een wapen tegen onwetendheid is
• Ethias wil cultuur ondersteunen door 1500 preventiekits te verdelen onder de Belgische culture-

le organisaties
• Ethias zet zich in voor het herstel van de cultuursector via een schenking aan Hart voor 

Kunstenaars, een nationale crowdfunding campagne gestart door de vzw’s Artists United en 
Union des Artistes
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BESCHERMING VAN DE MEDEWERKERS
Haar menselijk kapitaal is van onschatbare waarde voor Ethias. Tijdens de 
pandemie heeft Ethias razendsnel geschakeld om de continuïteit van haar 
activiteiten te kunnen waarborgen en tegelijkertijd haar medewerkers te 
beschermen op alle vlakken.

Homeworking
In maart 2020, op het moment dat de federale overheid het telewerken verplicht maakte, zijn na-
genoeg alle Ethias-medewerkers gedurende een lange periode voltijds van thuis uit beginnen te 
werken. Ethias is erin geslaagd de homeworkingprocedure in sneltempo uit te rollen. Ethias heeft 
ook begrip voor medewerkers met kinderen die aan homeworking doen. De onderneming stelt zich 
flexibel op ten opzichte van collega’s die hun kinderen van school of de crèche moeten ophalen. Als 
er opvangproblemen zijn, staat de directie Human Resources hen met raad en daad bij.

Een "Home Pack" voor iedereen die van thuis uit werkt
Naast een laptop en koptelefoon krijgen de medewerkers ook het nodige materiaal voor Homeworking. 
Ethias neemt tevens de kosten voor de internetverbinding thuis ten laste. Ook konden medewerkers 
ergonomische bureaustoelen verkrijgen aan een gereduceerd tarief dankzij het principe van een 
groepsaankoop.

In 2020 ontvingen 1079 medewerkers een Home Pack

MS Teams als nieuwe, gangbare communicatietool
"Teams", de MS Office365 tool om te (video)bellen en chatten, werd vlak voor het ingaan van voltijds 
homeworking in gebruik genomen. In 2020 werd de tool echter in ijltempo verder uitgerold. Het is 
inmiddels hét communicatiemiddel bij uitstek geworden binnen Ethias. Medewerkers werden geïn-
formeerd over de werking ervan via o.m. het bedrijfsintranet Oasis en een "Lunch & Learn"-sessie.

Gezondheidsmaatregelen
Ook voor de bescherming van de gezondheid van haar medewerkers heeft Ethias de nodige  
maatregelen getroffen.

Elke medewerker heeft 5 geverifieerde en gecertificeerde wasbare mondmaskers ontvangen

De nodige veiligheids- en gezondheidsmaatregelen werden ook ingezet in de periodes dat het 
50/50-principe gangbaar was (deeltijds werken op kantoor en deeltijds van thuis uit, verdeeld in 
ploegen A en B) en voor het beperkt aantal collega’s dat wel op kantoor aanwezig moesten zijn. 
Desinfecterende handgel, bewegwijzering voor interne circulatie, intensievere reiniging van de kan-
tooromgeving ...

Voor de regionale kantoren werden deze maatregelen uitgebreid met plexiscreens, pedaalemmers, 
aangepaste luchtverversing, wegwerpmaskers, info- en instructieborden … Om de veiligheid van de 
kantoormedewerkers te garanderen en om de businesscontinuïteit te waarborgen wordt in de kantoren 
op afspraak gewerkt (in teams A en B: 1 week op kantoor en 1 week in homeworking). Ook voor de 
inspecteurs werd het nodige veiligheidsmateriaal voorzien. Kantoormedewerkers, inspecteurs en 
collega’s van de dienst DIM kunnen zich bovendien maandelijks op vrijwillige basis laten testen op 
COVID-19.
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Ring-Ring: 
iedereen altijd op 
de hoogte

Wanneer zich een noodsituatie voordoet, kan 
Ethias met haar werknemers communiceren 
door een sms-bericht te sturen naar hun smart-
phone via de dienst “Ring-Ring”. Die dienst is 
bedoeld voor uiteenlopende acute situaties, 
zoals gebouwen die plots niet toegankelijk zijn, 
manifestaties, slechte weersomstandigheden … 
In 2020 werd Ring-Ring in eerste instantie uit-
gerold om Ethias-medewerkers op de hoogte te 
brengen van dringend nieuws omtrent COVID-19, 
zoals de aanvang van voltijds homeworking.

Werkzekerheid voor 
alle werknemers

T i jdens de pandemie z i jn  al le  Et hia s-
medewerkers aan het werk kunnen blijven. 
Naargelang hun competenties hebben een aan-
tal medewerkers, voor wie er in dergelijke tijden 
een verminderde workload is, andere diensten 
geholpen. Het gaat hier onder meer over de 
medewerkers van de dienst Events en van het 
personeelsrestaurant.

Homeworkingpremie 
en maaltijdcheques

Voltijds homeworking brengt bijkomende kosten 
met zich mee voor werknemers. Omdat Ethias 
zich daarvan bewust is, is in samenspraak met 
de vakbonden beslist om maaltijdcheques (6 
euro per werkdag) voor alle medewerkers te 
voorzien, plus een vergoeding voor thuiswerk 
(een homeworkingpremie van 2,5 euro per ge-
presteerde dag).

Sociale verkiezingen
De sociale verkiezingen vonden voor het eerst 
volledig digitaal plaats: van de campagnes tot 
en met de eigenlijke stemming.

1 321 medewerkers brachten hun stem uit  
(850 voor Luik, 471 voor Hasselt)
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2018

2,36 %

2018

1,63 %

2018

1,30 %

2019

2,37 %

Korte duur (ziekte) Lange duur < 1 jaar Lange duur > 1 jaar

2019

2,58 %

2019

1,18 %

2020

1,58 %

2020

1,67 %

2020

1,67 %

PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO’S
Psychosociale risico’s worden permanent gemonitord bij Ethias. 
De gezondheidscrisis bracht echter ook op het gebied van psychisch 
welzijn extra uitdagingen met zich mee. Ethias heeft daarom bijkomende 
tools ingezet: handvaten die haar medewerkers kunnen aangrijpen om 
mentaal in evenwicht te blijven in een uitzonderlijke periode. Samen met 
het reeds bestaande aanbod, beschikt Ethias nu over een uitgebreid menu 
aan hulpmiddelen.

MyMindScan
MyMindScan (MMS) is een online tool die de mentale weerbaarheid in kaart brengt. Aan de hand van 
zes wetenschappelijk gevalideerde factoren wordt via MyMindScan de veranderlijke veerkracht en 
het persoonlijk profiel van elke collega bepaald. In een persoonlijk rapport ontvangt elke medewer-
ker individuele resultaten te zien en een algemeen advies, samen met een mentaal paspoort. Door 
regelmatig opnieuw een meting te doen, krijgt Ethias een zicht op de evolutie in de resultaten van 
de teams en voor de onderneming in haar geheel. Uiteraard verloopt alles conform de privacyricht-
lijnen en blijven persoonlijke resultaten uiterst persoonlijk, tenzij met expliciete toestemming van 
de medewerker.

47 % van de medewerkers namen deel aan MyMindScan

My Workplace Options: Hotline
Aan medewerkers die – eventueel na hun deelname aan MyMindScan – behoefte voelen aan een 
gesprek met een psycholoog, wordt de mogelijkheid geboden om (anoniem) contact op te nemen 
met de hotline van de organisatie “Workplace Options”. Professionals bieden via deze hulplijn gratis 
psychologische bijstand bij nood aan emotionele steun. 

Verder werden in 2020 de nodige voorbereidingen getroffen voor het complete “Employee Assistance”-
programma van Workplace Options, met een nog veel ruimer dienstenaanbod, zoals praktische hulp 
of coachingsessies. Dit zowel voor de medewerkers als voor hun gezin.

De cijfers over het aantal medewerkers dat de hotline gecontacteerd heeft, zijn confidentieel.

Re-integratie
Sinds 2017 volgen de managers een opleiding over burn-outpreventie.

Een formele en informele procedure voor re-integratie van langdurig zieke personen werd opgestart, 
met de steun van de vakbondsorganisaties, de directie Human Resources en de vertrouwenspersonen.

In 2020 waren 90 mensen betrokken bij het formele en informele re-integratieproces

Absenteïsmegraad
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Hasselt Luik Totaal

Psychosociale cel
De taken van de psychosociale cel bestaan uit 
het ontvangen van en luisteren naar personeels-
leden, de begeleiding van personen die een ba-
lans tussen hun privé- en beroepsleven willen 
terugvinden, het opvolgen en ondersteunen van 
langdurig zieken (bezoek, contact, ...) en steun 
bij hun terugkeer op de werkvloer, het bijwo-
nen van begrafenissen van familieleden van 
personeelsleden in de 1e graad (ouder, kind, 
echtgenoot), de organisatie van de jaarlijkse 
griepvaccinatiecampagne en de organisatie van 
bloedinzamelingen. 

De psychosociale cel telt 6 leden 
(4 in Luik en 2 in Hasselt)

Bloeddonatie
Ethias engageert zich al jaren om haar mede-
werkers op te roepen bloed te doneren en hen 
hier ook de nodige tijd en ruimte voor te geven. 
Begin maart 2020 werd een bloedinzamelactie 
georganiseerd in Luik. Andere acties zijn door 
de omstandigheden rond het coronavirus niet 
kunnen doorgaan.

169 medewerkers hebben 
bloed gedoneerd in Luik

Jaarlijkse griepvaccinatie
Jaarlijks kunnen alle medewerkers zich gratis la-
ten vaccineren tegen griep (influenza). Omdat de 
Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 
(ICV) beslist had haar strategie voor 2020 aan 
te passen, verliep de griepvaccinatie ook bij 
Ethias anders dan gebruikelijk. Werknemers uit 
een risicodoelgroep of zij die ouder waren dan 
50 kregen wel de mogelijkheid om zich te laten 
vaccineren. Zij konden hiervoor een afspraak 
maken bij Cohezio (Externe dienst voor preven-
tie en bescherming op het werk).

69 personen werden gratis 
gevaccineerd tegen de griep  
(28 in Hasselt en 41 in Luik)

De vertrouwenspersonen
De leden van de psychosociale cel fungeren 
eveneens als vertrouwenspersonen. De vertrou-
wenspersonen zijn bevoegd om alle psychoso-
ciale risico's te beheren die verband houden 
met het werk. Zij hebben een ruime opdracht 
aangezien zij werknemers kunnen bijstaan voor 
alle problemen die verband houden met geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 
werk, maar ook problemen die betrekking heb-
ben op stress, burn-out, conflicten ... 

170 personen deden in 2020 
een beroep op de 
vertrouwenspersonen  
(80 in Hasselt en 90 in Luik)

In 2020 zijn 3 nieuwe 
vertrouwenspersonen aangesteld 

2 vertrouwenspersonen en 
de psychosociaal adviseur

Psychosociaal adviseur
Sinds mei 2020 heeft Ethias een psychosociaal 
adviseur. Zijn functie is nieuw en sluit aan bij de 
wens om van Ethias een toonaangevende onder-
neming te maken waar prestaties en welzijn op 
het werk samengaan, in overeenstemming met 
haar waarden. Het is vandaag meer dan ooit be-
langrijk om rekening te houden met de impact 
die organisatorische veranderingen en, in het 
algemeen, de verschillende activiteiten binnen 
Ethias op de medewerkers kunnen hebben. De 
veranderende arbeidswereld, de digitalisering 
(waarin Ethias een koploper is), homeworking 
(dat in 2020 een enorme ontwikkeling heeft 
doorgemaakt) en de NWOW’s (New Ways Of 
Working) zijn allemaal ingrijpende veranderin-
gen waarbij sommige medewerkers nood kun-
nen hebben aan ondersteuning.

In dat opzicht helpt de psychosociaal adviseur 
bij de integratie van de menselijke dimensie in 
alle aspecten van het werk en biedt hij onder-
steuning in specifieke situaties.

De psychosociaal adviseur vormt een schakel 
tussen de Human Resources, de interne en ex-
terne preventiediensten (Cohezio), de sociale 
dienst en de vertrouwenspersonen, maar omvat 
ook veranderingsbeheer, communicatie, relaties 
met de vertegenwoordigers van de werknemers.

Het doel is om het welzijn van alle medewer-
kers nog meer te bevorderen en daarbij de 
psychosociale cel te laten groeien. 
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Enquête 
Psychosociale Risico’s

Tussen maart en mei vond een bevraging over 
psychosociale risico’s op het werk plaats. Er 
werd hierbij gepolst naar wat voor de medewer-
kers aandachtspunten zijn voor het optimalise-
ren van hun mentaal welzijn op de werkvloer.

75 %van het personeel nam deel aan 
de Enquête Psychosociale Risico’s

Voor welzijn op het werk: 2 medewerkers op 3 
gaf voor welzijn op het werk een score tussen 
7 en 10 en 90% gaf een gemiddelde tot hoge 
score!

Er werden concrete acties op poten gezet, 
die ver weven zijn met de actiepunten die 
voortvloeiden uit onder meer de Employee 
Engagement Survey, zoals de “Lunch & Learn”-
sessies. Ook voor de implementatie van de tools 
“MyMindScan” en “My Workplace Options” 
vormde de Enquête Psychosociale Risico’s een 
goede basis.

De EHBO-ploeg
Een vijftigtal opgeleide EHBO'ers zitten ver-
spreid over de onderneming. 

Het EHBO-team verleende in 2020 
hulp aan 14 personen  

(2 in Hasselt en 12 in Luik)

Er zijn 56 EHBO'ers bij Ethias 
(43 in Luik en 13 in Hasselt)

49 EHBO'ers hebben online een theorische 
opfrissingscursus gevolgd 
(37 in Luik, 12 in Hasselt)

Unplug@ethias
Om burn-out tegen te gaan werd, in samenwerking met de muziekschool “Impulse”, een proef-
project opgestart in Hasselt. Muzieklessen volgen (of hierover dromen) is vaak niet combi-
neerbaar met de werkuren of het gezinsleven. Samen met Impulse lost Ethias de situatie op 
en creëert zij een positieve verhouding tussen werkgever en werknemer door personeelsleden 
de gelegenheid te bieden even het hoofd leeg te maken dankzij muziek. Ethias zorgt voor een 
aangenaam lokaal en Impulse zorgt voor de lesgevers, de instrumenten en een individueel les-
programma gestoeld op de interesses van elke medewerker. In 2020 werd er (gezien de pande-
mie) alleen in januari lesgegeven. Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe muziekschool.

P
e

o
p

le

19



Vrouwen Vrouwen VrouwenMannen Mannen Mannen

893 938 956936 949 967

December 2018 December 2019 December 2020

SOCIALE COHESIE (IN TIJDEN VAN CORONA)
Ethias zou niets zijn zonder de kracht en de inzet van haar 1923 
medewerkers! Voor Ethias zijn de sociale cohesie en het welzijn van haar 
personeel dan ook een absolute prioriteit, die rechtstreeks verband houdt 
met haar waarden en haar MVO-verbintenissen.
De samenhang in haar werkgemeenschap is altijd al een van de sterke punten van Ethias geweest. 
Ondanks de noodzakelijke (en soms complexe) telewerkomgeving heeft Ethias ook vandaag ingezet 
op een dynamische, authentieke en proactieve interne communicatie om zo haar cohesie in deze 
moeilijke tijden te versterken.

Op 31 december 2020 telde de onderneming 1 923 medewerkers  
(956 vrouwen / 967 mannen).

Home Together
We bevinden ons in een uitzonderlijke periode 
die ongetwijfeld ook bij de medewerkers van 
Ethias heel wat vragen oproept. Praktische 
vragen, maar ook bekommernissen met betrek-
king tot voltijds homeworking, eenzaamheid of 
coronastress kunnen parten spelen. Ethias wil 
dat haar werknemers weten dat ze ondersteund 
blijven en dat ze proactief naar oplossingen 
zoekt om deze periode zo goed mogelijk door 
te komen. Daarom werd de campagne “Home 
Together” opgezet. Een interne communica-
tiecampagne waarin tal van handvaten wor-
den aangereikt. Het is een overkoepelende 
campagne, want zowel de psychosociale cel, 
de Personeelsvereniging, de directie Human 
Resources als de preventieadviseurs zijn hierbij 
betrokken.

#HomeTogether, want Ethias wil dat iedereen 
zich thuis voelt binnen haar onderneming, al-
tijd en overal!

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.
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Het verhogen van het welzijn en de betrokkenheid van alle personeelsleden 
vormde de bron voor verschillende nieuwigheden:

New Oasis
Oasis is het intranet van Ethias. In 2020 kreeg 
het een grondige make-over. Het werd niet 
alleen visueel aantrekkelijker, maar ook over-
zichtelijker. Bovendien werd geopteerd voor een 
meer hedendaagse communicatiestijl. Eveneens 
is nu interactie tussen de collega’s mogelijk 
dankzij de optie om nieuwsberichten te liken of 
een commentaar na te laten. 

Good Morning, Coffee Break
De berichtjes die op het intranet verschijnen on-
der de naam “Good Morning” of “Coffee Break” 
zijn blogposts waarin een luchtiger thema ge-
relateerd aan Ethias aangesneden wordt. Zo 
trachtte het communicatieteam voor een meer 
lichte en vrolijke noot te zorgen in een soms uit-
dagende periode. Gezien het succes zal dit een 
blijvend concept zijn.

G-ALL CEO
De sociale dialoog is een van de troeven voor de 
stabiliteit, de groei en de toekomst van de on-
derneming. In het kader daarvan stuurt de CEO 
elke vrijdag een algemeen e-mailbericht naar 
alle collega’s. Om hen te informeren over nieuwe 
ontwikkelingen en projecten gerelateerd aan de 
onderneming, maar ook om zijn betrokkenheid 
te tonen en hen een hart onder de riem te steken 
in deze bijzondere tijden.

Lunch & Learn
In 2020 vonden 12 "Lunch & Learn”-sessies via MS Teams plaats. 
Tijdens deze informele leermomenten tijdens de middagpau-
ze werden door Ethias-medewerkers een presentatie gegeven 
voor Ethias-medewerkers. Dit over een onderwerp waar ze zelf 
nauw bij betrokken zijn, maar waarvan het voor al hun collega’s 
interessant kan zijn om er meer over te weten. Het betreft hier 
interactieve sessies waarbij collega’s vragen kunnen stellen via 
de chat en feedback kunnen geven.

De thema’s van 2020:

• Business Automation voor managers
• Efficiënt vergaderen
• MS Teams: Office365-tool
• MS OneNote: Office365-tool
• MyLearning: het opleidingsplatform van Ethias
• Stressbeheer
• Stressbeheer, ergonomie en relaxatie
• 5S: een Japanse opruimmethode die Ethias ook heeft 

gebruikt voor haar computerschijven
• Project Management for Dummies
• Flora: de onafhankelijke start-up van Ethias
• New Oasis: het vernieuwde intranet
• GDPR: hoe een privacy-incident aangeven?

12 "Lunch & Learn”-sessies werden georganiseerd in 2020

28 medewerkers van Ethias presenteerden één of meer sessies

97 % van de collega’s die een sessie volgden, 
gaf aan er tevreden ver te zijn 

80 deelnemers (gemiddeld) per sessie 
(Frans en Nederlands samen)
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DIVERSITEIT
Bij Ethias is diversiteit gebaseerd op de volgende 4 pijlers:

Sinds 2006 hanteert Ethias een intern diversiteitscharter. Het doel van dit charter is het verbannen 
van elke vorm van directe of indirecte discriminatie alsook het bevorderen van een proactieve bena-
dering op dit gebied. Het begrip "diversiteit" omvat meerdere aspecten zoals: man/vrouw, valide/
mindervalide, etnische en culturele diversiteit ...

Dit bedrijfsinitiatief werd in 2007 bekroond met een Diversiteitslabel. Er worden regelmatig acties 
ondernomen ten behoeve van verschillende diversiteitsaspecten (gender, handicap en leeftijd). 

Gender (man/vrouw)

Charter Women in finance 
De strijd voor gendergelijkheid is al lang geen exclusieve vrouwenkwestie meer. Almaar meer be-
drijven zijn zich bewust van de meerwaarde van vrouwelijk talent op de werkvloer, een rijkdom die 
ook rechtstreeks wordt weerspiegeld in de goede resultaten van bedrijven. Maar er is nog veel werk 
aan de winkel en daarom wil de financiële sector extra inspanningen leveren om gendergelijkheid 
te bevorderen.

Om een sterke en duurzame onderneming te blijven, is het essentieel dat mannen en vrouwen sa-
menwerken om een inclusieve bedrijfscultuur te bevorderen en vrouwelijk talent te laten bloeien. Het 
charter "Women in Finance" is een realisatie van de financiële sector (Belgisch Financieel Forum) en 
verschillende instellingen die "Women in Finance Belgium" opgericht hebben. Zo worden financiële 
organisaties verenigd, wordt genderdiversiteit bevorderd en kunnen best practices worden gedeeld.

Op 17 juni 2019 ondertekenden een aantal Belgische financiële ondernemingen dit charter. Ethias 
was als maatschappelijk verantwoorde verzekeraar bij de eerste ondertekenaars.

Op basis van deze metingen stellen wij vast dat er nog steeds sprake is van een onevenwichtige 
verdeling van de managementfuncties binnen Ethias. De actieplannen voor de komende jaren zullen 
ons geleidelijk op weg helpen naar meer gelijkheid op alle niveaus.

Leeftijd 
(intergenerationele 

dynamiek)

Handicap 
(valide/mindervalide)

Herkomst 
(etnische en culturele 

diversiteit)

Gender
(man/vrouw)

51 % 49 % 44 %
56 %

23 %

77 %

28 %

72 %

Operationelen 
(band A tot E)

Management 
(band F tot G)

Topmanagement 
(band H)

(Effectieve) Leiders 
(Directiecomité en 
Raad van bestuur)

VROUW VROUW VROUW VROUWMAN MAN MAN MAN

Verdeling man / vrouw  
op 31 december 2020
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Leeftijd (intergenerationele dynamiek)

Opleiding  
"Langer werken, een uitdaging"
Om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteu-
nen in hun carrière hebben de Human Resources 
individuele opleidingen voor 45-plussers opge-
zet. Het denkproces tijdens de workshops helpt 
mensen na te gaan of ze tevreden zijn met hun 
huidige positie, of ze een extra uitdaging in een 
andere dienst willen of een specifieke coaching 
wensen. 

Een externe coach hielp de deelnemers (in klei-
ne groepen) om zichzelf de juiste vragen te stel-
len en de best mogelijke antwoorden te vinden. 
De focus lag op wat de persoon zelf kan doen 
om zich verder te ontwikkelen als medewerker 
binnen Ethias.

56 medewerkers hebben deze 
vorming gevolgd in 2020

De gemiddelde leeftijd bij Ethias is  
45 jaar en 8 maanden

YouthStart
YouthStart is een vzw die zelfvertrouwen bij 
kanszoekende jongeren stimuleert, hen de kans 
biedt om hun dromen waar te maken en bijdraagt 
tot hun professionele inschakeling. Elke jonge-
re moet een eigen businessplan uitwerken en 
dit voorstellen op een certificatiedag. Trainers, 
afkomstig uit het bedrijfsleven en die hun erva-
ring en kennis met de passie delen, begeleiden 
de jongeren gedurende het hele proces. Ethias 
heeft in 2018 met YouthStart een partnership 
afgesloten voor een periode van drie jaar. 

In 2020 vonden er geen cer tif icaties bin-
nen het Ethias-gebouw plaats gezien de 
COVID-19-context.

Ethias is Youthstart echter ook in 2020 finan-
cieel blijven steunen zodat deze vereniging 
haar werking kon aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden

Handicap (valide/mindervalide)

Toegankelijkheid
Van onze 37 regionale kantoren zijn er 32 toe-
gankelijk voor personen met een beperkte mo-
biliteit (26 kantoren hebben een aangepaste 
inrichting en 6 zijn uitgerust met een toegangs-
helling of lift).

Een gepersonaliseerd onthaal is de eerste dienst 
die aan personen met een handicap wordt 
verleend:

• Algemene houding en gedrag: beleefdheid, 
een luisterend oor, vriendelijkheid (bijv. 
beschikbaarheid van een notitieboekje en 
balpen voor personen met een auditieve 
beperking)

• Mobiliteit: brede zones en wandelpaden 
zonder obstakels

• Inrichting van lokalen: zitplaatsen, verlich-
ting, portieken, sanitaire voorzieningen, enz

Samenwerking met Passwerk
Passwerk zet de kwaliteiten van mensen met 
een autismespectrumprofiel en met een norma-
le begaafdheid in voor het testen van software. 
Dankzij de professionele omkadering, door mid-
del van jobcoaching, worden de beperkingen van 
medewerkers met een autismespectrumprofiel 
gecompenseerd. Passwerk is een uniek concept. 
Zij combineren een economische dimensie met 
een sociale dimensie en bieden deze als toege-
voegde waarde voor klanten aan. 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 helpt 
Ethias sinds 2020 bij uitvoerend werk aan de 
Ethias-website die vernieuwd wordt.
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Herkomst 
(etnische en culturele diversiteit)

Duo For A Job
Elke mentor ouder dan 50 jaar begeleidt en 
adviseert een jongere bij zijn of haar zoektocht 
naar werk. De jongere kan daarbij een beroep 
doen op de jarenlange beroepservaring van de 
mentor. De interculturele en intergenerationele 
dimensie van deze mentoring is hier een van de 
sterke punten. In 2020 zijn een aantal duo’s ac-
tief gebleven, uiteraard op een manier die con-
form de coronamaatregelen was. Ethias is Duo 
For A Job ook in 2020 financieel blijven steunen 
zodat de vereniging haar werking kon aanpassen 
aan de nieuwe omstandigheden.

Be Face
Op 5 maart 2020 namen 12 personeelsleden 
deel aan een informatiesessie waarop Be.Face 
uitleg gaf over haar projecten. De gewenste op-
leidingen zijn nadien echter niet kunnen door-
gaan wegens de lockdown. Ethias is BeFace 
ook in 2020 financieel blijven steunen zodat de 
vereniging haar werking kon aanpassen aan de 
nieuwe omstandigheden.

Mentor2Work
Dit is een tewerkstellingsproject van het 
Minderhedenforum in Vlaanderen dat gekwa-
lificeerde of ervaren werkzoekenden met een 
migratieachtergrond matcht aan mentoren. 

3 Ethias-medewerkers volgden de 
opleiding en werden een « Mentor2Work »

Strijd tegen armoede

DigitalForYouth 
In 2020 is Ethias een structurele samenwerking gestart met Digital For Youth, een organisatie 
die zich engageert voor de strijd tegen digitale uitsluiting bij jongeren. In een eerste fase 
werden alvast 175 zogenaamde end-of-life pc’s geschonken.

Pelicano
Pelicano zet zich in voor de strijd tegen kinderarmoede in België. Ethias-medewerkers kunnen 
er via het cafetariaplan Flex@Ethias voor kiezen om een bedrag te schenken. Dat bedrag 
gaat naar basisbehoeften van Belgische kinderen die in armoede leven: maaltijden, kleding, 
schoolbenodigdheden, bezoeken aan de dokter, maar ook het inschrijvingsgeld voor een 
jeugdbeweging of sportclub.
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REINVENTING 
HUMAN 
RESOURCES
Ethias is een aantrekkelijke 
en dynamische werkgever. Zij 
biedt haar personeel diverse 
mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen in boeiende en 
gevarieerde beroepen, ver van de 
verzekeringsclichés. Tegelijkertijd 
wil ze een evenwicht tussen werk 
en privéleven bevorderen. 
Een verrijkende werkomgeving, een open en 
menselijke bedrijfscultuur,  waarden die de 
eigenheid weerspiegelen: dit zijn allemaal cri-
teria die een doorslaggevende rol spelen bij de 
beslissing van een toekomstige medewerker.

Om het enthousiasme en de ontwikkeling van 
haar medewerkers te verzekeren, biedt Ethias 
een reeks instrumenten aan die hen in staat 
stellen om te evolueren binnen hun beroep.

Onthaal van nieuwe 
medewerkers

De Talent Managers hebben ook in 2020 de juis-
te profielen weten aan te werven. De sollicitatie-
procedure werd aangepast aan de omstandighe-
den en vond hoofdzakelijk via videoconferentie 
plaats.

141 personen aangeworven 
(75 vrouwen en 66 mannen)

Onboarding-applicatie
COVID-19 heeft Ethias ook niet belet om haar 
nieuwe medewerkers warm te onthalen. In het 
kader van de fygitale strategie van de onderne-
ming heeft Ethias een nieuwe onboardingproce-
dure ingevoerd die sinds april 2019 operationeel 
is. Via de Onboarding-applicatie kunnen nieuwe 
medewerkers het bedrijf beter leren kennen al 
voor hun eerste werkdag is begonnen. Zo voe-
len ze zich meer betrokken en zullen ze sneller 
productief zijn in hun functie. Op hun eerste 
werkdag worden nieuwe medewerkers onthaald 
op kantoor door hun manager of door een me-
dewerker van HR voor het overhandigen van hun 
Home Pack.

In 2020 werd bij de medewerkers die hun loop-
baan bij Ethias zijn begonnen in 2019 of 2020 
via een vragenlijst gepolst naar hun feedback 
over de onboarding-app. Aan de hand van deze 
resultaten kan de procedure verder worden 
verbeterd.

119 medewerkers die in 2019 en 2020 
gestart zijn, hebben de enquête ingevuld

Nieuwe jobsite
Een jobsite die talent nog meer zin moet geven 
om bij Ethias te solliciteren. Dat was het opzet 
bij de realisatie van een nieuwe rekruteringssi-
te. Aan de hand van een duidelijke structuur, 
aantrekkelijke lay-out, teksten die weerspie-
gelen waarvoor Ethias staat, foto's waarin de 
werknemers van Ethias schitteren, een voor-
stelling van de sollicitatieprocedure én van de 
Talent Managers ... werd het beoogde resultaat 
gehaald. In april 2020 werd de nieuwe jobsite 
officieel gelanceerd.

De sollicitatieprocedure van 64 nieuwe mede-
werkers vond volledig op afstand, via Teams, 
plaats

2018 2019 2020

96,5
142 141
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MyLearning: eenvoudiger in gebruik
Om zich aan te passen aan een voortdurend 
veranderende business, om de professionele 
vervolmaking te bevorderen en om de interne 
mobiliteit te stimuleren, is het van essentieel 
belang onze medewerkers te voorzien van effi-
ciënte instrumenten die aan hun verwachtingen 
voldoen.

1 971 e-learnings gevolgd in 2020

Zo namen we in 2019 het nieuwe platform 
“MyLearning” in gebruik. Niet alleen het op-
leidingsaanbod maar ook de toegang tot oplei-
dingen werd daarbij geoptimaliseerd. In 2020 
werd het gebruik van de tool vereenvoudigd. De 
startpagina is overzichtelijker en medewerkers 
krijgen in één oogopslag de informatie te zien 
die voor hen interessant is. Ook werd een open 
access gecreëerd voor bepaalde e-learnings. Zo 
zijn opleidingen nu ook letterlijk nog toeganke-
lijker voor iedereen.

10,11 u.: gemiddeld aantal 
opleidingsuren per personeelslid in 2020 

 (8,89h in 2019)

Employee Engagement Survey: 
voor een betere werkomgeving
In 2019 namen de Ethias-medewerkers deel aan 
de eerste Employee Engagement Survey. Er werd 
gepolst naar hun Engagement (betrokkenheid) 
en Enablement (de middelen die de werkomge-
ving biedt om de job goed te kunnen uitoefe-
nen). Verbeterpunten zijn voor Ethias opportuni-
teiten om te groeien, om de werkomgeving voor 
de collega’s - de motor van de onderneming - te 
optimaliseren.

De resultaten vertaalden zich onder meer in:

• Het wekelijkse e-mailbericht van de CEO 
naar alle collega’s (de “G-all CEO”)

• De “Lunch & Learn”-sessies
• “Open acces” voor bepaalde e-learnings op 

het opleidingsplatform MyLearning
• Een “Wall Of Fame” bij de dienst Sales 

North. Tijdens de maandelijkse meetings 
worden er telkens een aantal successen 
virtueel geprojecteerd en besproken

Talentmanagementbeleid
Om het juiste talent aan de juiste functie te 
koppelen, heeft Ethias in de loop van 2020 
het talentmanagementbeleid, dat in 2017 was 
opgestart, verder uitgerold. De investeringen 
in opleiding, waaronder specifieke technieken, 
werden geïntensiveerd en er is ook een specifiek 
programma voor begeleiding bij veranderings-
processen opgezet. Om het enthousiasme en de 
ontwikkeling van haar medewerkers te verzeke-
ren, biedt Ethias hen een reeks instrumenten om 
te kunnen evolueren binnen hun beroep.

157 mutaties in 2020 dankzij het 
Talentmanagementbeleid

Ontwikkeling van 
managementcompetenties 
In 2019 ging de directie Human Resources van 
start met een nieuw programma voor de ontwik-
keling van managementskills onder de naam 
“Leadership@Ethias”. In 2020 werd het traject 
van de Operational Managers voortgezet. De 
training werd echter vroegtijdig stopgezet door 
de veranderde werksituatie wegens de COVID-
19-crisis. In 2021 pikken ze dit verder op, samen 
in een traject met de Field Managers.

Leadership@Ethias 

Deze innovatieve aanpak stimuleert de creatie 
van een nieuwe cultuur waarin managers zich 
als individu verder kunnen ontwikkelen en zich 
tegelijkertijd beter kunnen wapenen om de on-
derneming te begeleiden in haar evolutie. Voor 
2020 koos het Directiecomité 4 belangrijke com-
petenties uit die de managers van vandaag én 
van morgen verder moeten ontwikkelen:

• Business Minded
• Intellectual Agility
• Inspiring Leadership
• Enabling Change

Deze competenties moeten hen in staat stellen 
de uitrol van de Ethias-strategie zo optimaal 
mogelijk te ondersteunen.

85 managers namen in 2020 deel aan het 
programma voor managementontwikkeling

2018 2019 2020

467 

In 2018 vond een reorganisatie 
van de onderneming plaats

262 
157 
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PLAN « ETHIAS TOMORROW, MOVE TOGETHER »
Bedrijven moeten zich snel en permanent kunnen 
aanpassen, enerzijds, aan een voortdurend veranderende 
omgeving (nieuwe spelers, nieuwe verzekeringsmodellen, 
technologische ontwikkelingen, nieuwe 
klantengewoontes, ...), en anderzijds, binnen een steeds 
veeleisender concurrentie- en regelgevingskader.

Om deze uitdagingen en strategische ambities aan te gaan, heeft Ethias haar organisatie in 2019 
hertekend. Dit transformatieplan, dat in 2020 verder liep, kreeg de naam "Ethias Tomorrow, Move 
Together". Het heeft als doel de organisatie te versterken zodat zij haar ambities kan verwezenlijken 
als de nr. 1 in directe verzekering, digitale verzekering en de publieke sector.

Field Managers
De stap die in 2020 richting “morgen” werd 
gezet, was het implementeren van de rol van 
Field Manager. Deze bundelt en vervangt enke-
le andere functies, zoals die van Teamleader en 
Teamcoach. Het aspect “people management” 
staat nu nog meer centraal. De betrokken col-
lega’s kunnen rekenen op begeleiding van de 
directie Human Resources bij deze verandering. 
Dit onder meer dankzij het leiderschapstraject 
“Leadership@Ethias” waarbij een speciale trai-
ning voor Field Managers werd opgezet. In 2020 
werd het project opgestart.

131 Field Managers waren 
betrokken bij de opstartt

MOVE TOGETHER
TOMORROW

DE PERSONEELSVERENIGING
De Personeelsvereniging van Ethias, opgericht in 1959, telt vandaag 
6.500 leden (actieve en gepensioneerde collega’s, hun partners en 
kinderen).
Tijdens de periode van isolement die 2020 met zich meebracht, is de Personeelsvereniging in-
ventief uit de hoek gekomen om haar activiteiten te kunnen laten doorgaan. Haar rol om de band 
tussen haar leden en Ethias te versterken was van groot belang in deze bijzondere tijden. Ze 
organiseerde onder meer virtuele yogasessies en sportlessen, een online quiz en ze zorgde ervoor 
dat de kinderen van de personeelsleden toch hun sinterklaascadeau in ontvangst konden nemen.
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PROFITABILITY 
ONZE ACTIVITEITEN 
TEN DIENSTE VAN 
ONZE KLANTEN
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ONZE VERZEKERDEN:  
KUNNEN REKENEN OP IEMAND DIE NABIJ IS
Vanaf de eerste golf hebben we een reeks acties ondernomen naargelang 
de noden en behoeften, en dit op een snelle en specifieke manier.

Voor de gemoedsrust van particulieren, 
zelfstandigen en vrije beroepen

Ethias heeft een platform opgericht met virtuele adviseurs en een “live chat” specifiek voor COVID-
19-kwesties (toegankelijk van 8.00 tot 20.00 uur op weekdagen en van 8.30 tot 12.30 uur op zater-
dag). Op die manier willen we zoveel mogelijk hulp kunnen verlenen tijdens deze onzekere periode.

Ook werden snel maatregelen aangeboden om de betaling van premies in deze moeilijke maanden 
te vergemakkelijken:

• Versoepelingsmaatregelen voor betalingstermijnen via een mededeling die systematisch bij de 
verzending van vervaldagberichten wordt gevoegd

• Opschorting van alle aangetekende premieherinneringen
• Aanpassing van de voorwaarden van het contract “Auto” buiten de vervaldata om de premie te 

verlagen: omschakeling naar het tarief < 10.000 km, korting op de omniumformule, opschorting 
van bepaalde facultatieve waarborgen ...

Daarnaast hebben we concrete maatregelen genomen om elke verzekerde te ondersteunen, bij 
te staan en te beschermen:

Annuleringsverzekering: f inanciële tussen-
komst voor de hele portefeuille.Forfaitaire 
compensatie voor de vermindering van het 
"reis"-risico tijdens de lockdown en tijdens de 
inperkingsmaatregelen

• Tijdelijke formule: afdrukken van een 
voucher die twee jaar geldig is en overeen-
komt met de premie die is betaald voor een 
reis gepland tussen 13 maart en het einde 
van de maatregelen die de oorspronkelijk 
geplande reis verbieden 

• Jaarformule: korting van 2 maanden op de 
volgende premie bij de hernieuwing van het 
contract

Autoverzekering: financiële tussenkomst voor 
klanten in tijdelijke COVID-werkloosheid.Een 
korting van 2 maanden op de jaarpremie (BA + 
bijkomende waarborgen incl.), die van toepas-
sing is op de volgende premie bij de hernieuwing 
van het contract.

Gezondheidszorg

• Schrapping van de 
pre-hospitalisatietermijnen

• Schrapping van de wachttermijn voor 
nieuwe contracten die vóór COVID-19 zijn 
afgesloten

Continuïteit in de collectieve dekkingen die de 
werkgever heeft afgesloten ten behoeve van 
zijn werknemers voor personen in tijdelijke 
werkloosheid.

De maatregelen m.b.t. de BA Huurder en de 
Autoverzekering zijn ook uitgebreid naar de zelf-
standigen en vrije beroepen, op voorwaarde dat 
de personen die bij ons een aanvraag indienen, 
kunnen aantonen dat zij een specifieke steun-
maatregel van een regionale overheid genieten.

P
ro

fi
ta

b
ili

ty

29



Voor de geëngageerde publieke sector 
en de betrokken vrijwilligers

Verzekerden konden regularisaties in AO / BA genieten en de premies voor de voertuigen in het 
wagenpark werden aangepast bij stilstand van voertuigen tijdens de lockdownperiodes

Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: gratis dekking van de aansprakelijkheid 
voor vrijwilligers in het kader van de activiteiten die door de verzekerde entiteit worden georganiseerd 
en die verband houden met de bijstand die wordt verleend in het kader van de COVID-19-crisis, alsook 
de gevolgen van een lichamelijk ongeval dat hen zou kunnen overkomen (onderweg of tijdens de 
activiteiten), met uitzondering van de gevolgen van een COVID-19-besmetting.

De dekking in BA werd verlengd tijdens de vakantieperiode, wanneer de scholen, die dan normaal 
gezien gesloten zijn, een permanentie garandeerden in overeenstemming met de overheidsmaat-
regelen voor de COVID-19-crisis. De dekkingen van deze verzekering zijn ook gratis verworven voor 
leerlingen van andere scholen en voor kinderen van onderwijzend of begeleidend personeel die hun 
ouders vergezellen en die het slachtoffer van een lichamelijk ongeval zouden zijn.

Waarborguitbreiding: het onderwijzend personeel zal ook de waarborg van de BA-schoolverzekering 
blijven genieten voor schade die zou worden berokkend aan derden:

• In het kader van het afstandsonderwijs
• In het kader van de opdrachten die zij namens de school zouden uitvoeren met toestemming 

van de school

Voor de ondersteuning van de ziekenhuissector
Verschillende gratis dekkingsuitbreidingen werden toegekend aan het personeel en de vrijwilligers 
van de ziekenhuissector:

• Burgerlijke aansprakelijkheid / Lichamelijk Ongevallen / Beroepsaansprakelijkheid voor alle 
vrijwilligers, inclusief studenten en gepensioneerde artsen, op wie een beroep wordt gedaan. 
Dit betekent dat Ethias gratis de aansprakelijkheid dekt die vrijwilligers zouden kunnen lopen in 
het kader van de activiteiten die door de verzekerde entiteit worden georganiseerd 

• Medische BA: in het kader van de contracten “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid” zijn de 
dekkingen van toepassing wanneer de verzekerden buiten hun gebruikelijke specialisaties en/of 
competenties moeten werken. Ook activiteiten met betrekking tot teleconsultatie zijn gedekt

• Gedetacheerd personeel: personeelsleden die aan andere activiteiten worden gedetacheerd, 
blijven de verschillende verzekeringen genieten die zijn afgesloten

• Bijkomende uitbreiding: de waarborguitbreidingen voor ziekenhuizen gelden ook voor woon-
zorgcentra, thuiszorgorganisaties (gezinshulp en thuisverpleging) en voor psychiatrische 
ziekenhuizen

Voor de ondersteuning van het onderwijs
De dekking in BA werd verlengd tijdens de vakantieperiode, wanneer de scholen, die dan normaal 
gezien gesloten zijn, een permanentie garandeerden in overeenstemming met de overheidsmaatre-
gelen voor de COVID-19-crisis.

• De dekkingen van deze verzekering zijn ook gratis verworven voor leerlingen van andere scholen 
en voor kinderen van onderwijzend of begeleidend personeel die hun ouders vergezellen en die 
het slachtoffer van een lichamelijk ongeval zouden zijn.

• Waarborguitbreiding: het onderwijzend personeel zal ook de waarborg van de BA-
schoolverzekering blijven genieten voor schade die zou worden berokkend aan derden in het 
kader van het afstandsonderwijs en in het kader van de opdrachten die zij namens de school 
zouden uitvoeren met toestemming van de school.

Voor de ondersteuning van sportfederaties
Tijdens de tweede golf heeft Ethias beslist om:

• de kosten van de sportverzekering voor federaties met 25% te verminderen (polissen "lichame-
lijke ongevallen”)

• de waarborgen “BA” en “lichamelijke ongevallen” van schoolpolissen uit te breiden voor 
afstandslessen

• de dekking “lichamelijk ongeval” uit te breiden voor studenten die een les lichamelijke opvoe-
ding online met hun leraar volgen en bij de oefeningen die in deze context worden gevraagd

Vaccinatiecentra

Ethias zal in 2021 ook de 
burgerlijke aansprakelijk-
heid en de lichamelijke 
ongevallen dekken van 
professionals en vrijwil-
ligers die voor de uitvoe-
ring van het vaccinatie-
plan worden ingezet.
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ONZE PRODUCTEN
De ambities van Ethias: een positieve invloed hebben op de Belgische 
samenleving, bijdragen aan een groener België en het maatschappelijk 
gedrag binnen het mobiliteitslandschap beïnvloeden. 
Ethias gaat volop mee in de energietransitie en beloont verantwoord gedrag via al haar verzekerings-
producten (van mobiliteit over huisvesting tot gezondheid) en via al haar diensten. Ter illustratie: 

• De verzekering “minder dan 10.000 km”
• Een specifiek tarief voor groene voertuigen 
• Het specifieke aanbod “Ethias Young Drivers”
• Betaalbare basisverzekeringen voor meer solidariteit
• Gratis dekking van zachte mobiliteit in de familiale verzekering
• Maar ook de automatische dekking van eco-installaties (zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen, 

warmtepompen ...) in de Woningverzekering

Naast de acties in verband met de COVID-19-crisis (zie pagina 29) was 2020 opnieuw een dynamisch 
jaar voor onze MVO-aanpak, met tal van nieuwe producten en diensten.

Voor onze particuliere klanten

Gezondheid
Onze wens? Het gamma van gezondheidszorgproducten aanvullen om betaalbare en toegankelijke 
zorg voor iedereen te waarborgen.

Ethias Hospi Quality : 
een gloednieuwe hospitalisatieverzekering die beantwoordt aan de behoeften 
van één Belg op twee!

De COVID-19-crisis toont eens te meer het be-
lang van een kwaliteitsvolle hospitalisatieverze-
kering aan. In alle sereniteit kunnen herstellen 
zonder aan de ziekenhuisrekening te moeten 
denken: een broodnodige gemoedsrust in deze 
onzekere tijden. Daarom heeft Ethias “Hospi 
Quality” gelanceerd: een hospitalisatieverze-
kering tegen een lage prijs met kwaliteitsvolle 
dekkingen. 

In geval van tussenkomst door het ziekenfonds 
neemt Ethias steeds ten laste: 

• de hospitalisatiekosten in een tweeper-
soonskamer als gevolg van een ongeval, 
ziekte, zwangerschap of bevalling

• de medische kosten vóór en na een zie-
kenhuisopname, die rechtstreeks verband 
houden met de reden van de opname (30 
dagen vóór en 60 dagen na)

• de medische kosten betreffende 33 ernstige 
ziekten zonder dat een ziekenhuisopname 
vereist is. Ethias betaalt ook de bijkomende 
medische kosten terug zoals homeopa-
thische behandelingen, farmaceutische 
producten, en niet-terugbetaalde medicij-
nen die verband houden met een van de 
bovenvermelde 33 ernstige ziekten.

• het is ook belangrijk op te merken dat er 
geen vrijstelling is

Innovatieve oplossing dankzij een uniek 
jokersysteem

Wat Hospi Quality zo vernieuwend maakt, is het 
beloningssysteem dat een "joker” toekent aan 
elke verzekerde die een jaar lang onafgebroken 
verzekerd blijft. De verzekerde kan dan van deze 
joker gebruik maken bij een ziekenhuisopname 
van meer dan één dag ten gevolge van een ern-
stige ziekte: hij/zij geniet dan een verblijf in 
een eenpersoonskamer en een dekking van de 
ereloonsupplementen tot 3 maal de wettelijke 
tussenkomst.

Ook het productengamma voor een individuele 
voortzetting van de hospitalisatieverzekering 
werd vereenvoudigd. Zo lanceerden we “Ethias 
Hospi Next” en “Hospi Next+”, die qua 
waarborgen en diensten 
identiek zijn aan “Ethias 
Hospi Quality” en “Hospi 
Quality+”. 
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Logo et screenshots 
de l’application M&M

Auto
Bestuurdersverzekering

In oktober 2020 werd onze waarborg “Bestuurdersverzekering” 
door Test-Aankoop uitgeroepen tot “Beste van de Test”! 
Dat betekent:

• Beste van de test
• Topkwaliteit
• Beste prijs

De erkende kwaliteiten zijn:

• De laagste (en vaste) prijs, ook voor jongeren tot 30 jaar met 
een rijbewijs sinds 4 jaar: een forfaitaire premie van 46 euro 

• Het hoogste tussenkomstplafond: € 1.500.000
• Geen vrijstelling en geen drempel voor morele en professio-

nele schade
• Geen sanctie bij rijden met versleten banden
• Dekking van jongeren
• Geen uitsluiting als de veiligheidsgordel niet wordt gebruikt

Woning
Home in One

Voor de meeste klanten is het een rompslomp 
om bij de aankoop van een woning verschillende 
banken af te schuimen op zoek naar de meest 
voordelige rentevoet en om nadien ook nog over 
de woning- en schuldsaldoverzekering te onder-
handelen. Met "Home In One” - in samenwerking 
met Keytrade Bank - kan de klant een totaalpak-
ket onderschrijven, en dit volledig digitaal. Bij 
onderschrijving van zowel de schuldsaldover-
zekering als de brandverzekering ontvangt de 
klant bovendien een korting van 15% gedurende 
5 jaar op zijn brandverzekering. 

Whestia

Via ons label “Whestia” voor schuldsaldover-
zekeringen werkt Ethias samen met het Waals 
Woningfonds (FLW) en met verschillende agen-
ten die sociale leningen in Wallonië commerci-
aliseren. "Whestia" is de merknaam waaronder 
Ethias nv de schuldsaldoverzekering op de 
markt brengt: rechtstreeks, via het Woningfonds 
voor Grote gezinnen in Wallonië (FLW) en via 
de kantoren van de Waalse Maatschappij voor 
Sociaal Krediet (SWCS).

In september 2020 lanceerde Ethias 
Flora: de eerste 100% digitale insurtech/
neo-verzekering in België over de hele 
waardeketen. 
Vanaf de onderschrijving tot de aangifte en de regeling van 
een schadegeval: alle relaties verlopen met de verzekerde 
via de Flora-app. Flora positioneert zich als een aanvullend 
merk voor Ethias: ze richt zich namelijk tot iedereen die zijn 
dagelijks leven eenvoudig en efficiënt via de smartphone wil 
beheren. 

Het avontuur ging van start met de commercialisering van de 
huurdersverzekering, maar Flora's ambitie is om in 2021 ook 
andere producten op de markt te brengen!

Met de opkomst van nieuwe insurtech-spelers op de Europese 
verzekeringsmarkt, zoals Luko en Lemonade, wil Ethias dank-
zij Flora een nieuw distributiekanaal, nieuwe technologieën 
maar ook nieuwe werkmethodes op de markt testen, en dit 
vanuit een "labo”-modus.

“Woonhaven Antwerpen”

Ethias is par tner van Woonhaven 
Antwerpen - de grootste sociale huis-
vestigingsmaatschappij van Vlaanderen 
- via gunning van een openbare aanbe-
steding. Aan de huurders van een soci-
ale woning (via Woonhaven Antwerpen) 
wordt een verzekeringspakket geboden 
bestaande uit een huurdersverzekering, 
een familiale verzekering en een mogelij-
ke uitbreiding naar een diefstalverzeke-
ring. De huurders van een sociale woning 
zijn personen van wie de financiële mid-
delen niet onbeperkt zijn. Ethias wenst 
zich via haar verzekeringsproducten in te 
zetten voor de bescherming van de mid-
delen waarover deze mensen beschikken 
zodat zij niet in een situatie zouden te-
rechtkomen waarin ze met belangrijke 
niet-voorziene uitgaven geconfronteerd 
worden. Ondertussen is de samenwer-
king reeds uitgebreid naar 17 andere 
sociale huisvestigingsmaatschappijen.

Rechtsbijstand
Rechtsbijstandverzekering

Sinds december 2019 biedt Ethias een rechtsbijstandverzekering 
aan conform de “Wet Geens”. Het doel van deze wet is om de 
verzekering “Rechtsbijstand” toegankelijker te maken door de 
dekkingen ervan uit te breiden. Bovendien is de premie fiscaal 
aftrekbaar.
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Gewaarborgd inkomen 
en collectieve arbeids-
ongeschiktheidsver-
zekering

In 2020 hebben wij 
de algemene en bij-
zondere voorwaarden 
aang e p a s t  v an ons 
product Gewaarborgd 
inkomen , dat in Tak 
2 op de markt wordt 
gebracht, en van onze 
collectieve Arbeids-
ongeschiktheidsver-
zekering, dat in Tak 21 
op de markt wordt ge-
bracht als aanvulling op 
een groepsverzekering.

Twee verbeteringen die 
onze verzekerden ten 
goede komen verdienen 
wat extra aandacht:

Voor taan zullen onze 
uitker ingen, mits de 
arbeidsongeschiktheid 
gerechtvaardigd is en 
aan de voorwaarden is 
voldaan, automatisch 
worden toegekend tot 
de effectieve datum van 
pensionering van de 
verzekerde en uiterlijk 
tot de wettelijke pen-
sioenleeftijd. Hiermee 
komen we tegemoet 
aan een wijziging in de 
wetgeving waardoor 
de uitbetaling van het 
aanvullend pensioen 
sle cht s  mog el i jk  is 
op het ogenblik van 
pensionering.

Onze algemene voor-
waarden voorzien nu 
in een tussenkomst in 
geval van een psychi-
sche of geestesziekte 
gedurende 24 maanden.

Voor onze klanten in Collectiviteiten

Ethias Mobility & More
Een innovatieve verzekeringsoplossing die 
werkgevers aan (al of een deel van) hun werk-
nemers kunnen aanbieden om hun mobiliteit op 
de weg van en naar het werk te verzekeren. 

Alle vormen van mobiliteit worden gedekt: van 
(elektrische) fietsen tot speed pedelecs, van 
(elektrische) steps tot openbaar vervoer, met 
inbegrip van wagens en motorfietsen die worden 
gebruikt in het kader van een deelplatform, bij 
een onaangekondigde staking of onverwachte 
schrapping van een openbaar vervoermiddel. 
Deze verzekering moedigt de werknemers van 
onze klanten aan om alternatieve vervoermidde-
len in plaats van de auto te gebruiken en geeft 
hen gemoedsrust in geval van problemen.

Klanten kunnen kiezen uit 7 waarborgen (bij-
stand, omnium van het vervoermiddel, persoon-
lijke bezittingen, lichamelijk letsel, BA, rechts-
bijstand en omnium dienstopdracht). Er moeten 
minimum 2 garanties worden onderschreven.

Bovendien werd ons “Mobility & More”-product 
uitgebreid met de omniumverzekering voor het 
persoonlijke voertuig dat werknemers gebruiken 
voor verplaatsingen in opdracht van hun werk-
gever. De voertuigen die werknemers tijdens 
dienstopdrachten gebruiken, zijn aldus verze-
kerd tegen diefstal, brand, materiële schade en 
glasbraak.

Dit product is hoofdzakelijk bestemd voor parti-
culiere ondernemingen met minstens 10 VTE’s. 

Wij wilden onze klanten een betere service  
bieden door hen een "Mobility & More"-app aan 
te bieden om interventies in assistance sneller 
te beheren.

Deze app is nu beschikbaar voor verzekerden 
om de snelheid en de toegankelijkheid van de 
dienst Assistance bij pech of ongeval te ver-
gemakkelijken. De app biedt verzekerden en 
pechverhelpingsdiensten ook een geolokalisa-
tiedienst aan.

Met dit product anticipeert Ethias op de maat-
schappelijke veranderingen in het mobiliteits-
landschap en draagt zo bij tot een groener 
België met minder files.

Alle risico's - Elektronica
In het kader van de groepsstrategie heeft Ethias 
synergieën ontwikkeld met NRB en haar com-
merciële aanpak herzien, met name voor de 
distributie van het product "Alle risico's - elek-
tronica". Dit product, dat via de NRB Groep wordt 
aangeboden, verzekert al het computer- en 
elektronisch materiaal, dat eigendom is van een 
organisatie of aan haar ter beschikking wordt 
gesteld, tegen materiële schade en verlies als 
gevolg van diefstal, brand, kortsluiting, water-
schade, kwaad opzet of vandalisme, onhandig-
heid of onervarenheid van personeelsleden of 
van derden. Dit product is bestemd voor elke 
openbare entiteit of elke onderneming waarvan 
de maatschappelijke zetel in België ligt. 

Ethias Cyber protection
Deze verzekering dekt de schadelijke 
gevolgen voor de verzekeringnemer of 
derden van een cybergebeurtenis (mal-

ware, cyberaanval, menselijke fout, systeem-
fout, denial of service of ongeoorloofd gebruik 
van het informaticasysteem). Deze verzekering 
omvat:

• Een deel "eigen schade" (zijn met name 
gedekt: de kosten voor het wedersamen-
stellen van de gegevens, de kosten voor 
het identificeren van de cybergebeurtenis 
en de kosten voor het herstellen van het 
informaticasysteem)

• Een deel "burgerlijke aansprakelijkheid" 
(dat met name betrekking heeft op inbreu-
ken op persoonsgegevens of gegevens van 
derden, de verdedigingskosten naar aanlei-
ding van een officieel onderzoek, financiële 
sancties opgelegd door een administratieve 
instantie) 

• Een waarborg “reputatiebescherming” 
(tenlasteneming van de honoraria en kosten 
van de adviseur in noodmaatregelen en het 
crisisbeheer ter voorkoming of beperking 
van schade die voortvloeit uit een schen-
ding van de reputatie van de verzekeringne-
mer naar aanleiding van een schadegeval 
dat onder het hoofdstuk "eigen schade" of 
"burgerlijke aansprakelijkheid" valt) 

• Een facultatieve waarborg “rechtsbijstand”

Ethias Cyber Protection biedt 24/7 bijstand in 
geval van een cybergebeurtenis. Klanten kunnen 
daarbij rekenen op de steun van een netwerk 
van experts en gespecialiseerde advocaten. 
Deze dienst wordt georganiseerd in samenwer-
king met onze partner Crawford & Company. 

In het kader van de groepsstrategie Ethias/NRB 
werd de commerciële aanpak hertekend om het 
“Ethias Cyber Protection”-product te verdelen 
met de producten die Civadis en Cevi aanbieden. 
In dit distributiemodel zullen binnenkort Logins 
en Computerland worden opgenomen.
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ONZE DIENSTEN
Ethias heeft verschillende innovatieve diensten ontwikkeld door in te 
zetten op de complementaire vaardigheden die aanwezig zijn binnen haar 
dochterondernemingen NRB (IT) en IMA Benelux (Assistance) met de steun 
van Ethias Services. 

Ethias Services ondersteunt Ethias, in het kader van haar groepsstrategie, bij het ontwikkelen 
en op de markt brengen van nieuwe diensten en bij het uitbouwen van de markt van morgen 
met solide en coherente ecosystemen.

Om haar ambities waar te maken heeft Ethias Services zich voorzien van de nodige financiële 
middelen en extra personeel.

Om onze klanten te helpen (en niet alleen onze klanten) ...

App4You 
Dit is een responsief en innovatief webplatform 
voor solidariteit onder burgers dat sinds 20 april 
2020 voor iedereen toegankelijk is. Via dit plat-
form kunnen vrijwilligers andere burgers, met 
specifieke noden, te hulp schieten. 

Deze easy-to-use tool, die in slechts drie we-
ken tijd met de medewerking van de NRB is ge-
maakt, werd tijdens de eerste lockdownperiode 
meer dan 20.000 keer bezocht en is nog steeds 
operationeel.

• 100% gratis
• Voor iedereen: Ethias-klant of niet
• Zeer gemakkelijk te gebruiken en te berei-

ken via het adres https://app4you.be
• In een paar klikken kunnen gebruikers hun 

profiel aanmaken en een persoonlijke dienst 
aanbieden of vragen (boodschappen doen, 
les/coaching op afstand ...)

• Eenvoudig beheer van advertenties
• Gratis dekking in BA en Lichamelijke 

Ongevallen voor vrijwilligers die hun hulp 
aanbieden

Care4You
Een platform dat gratis ter beschikking van ge-
zondheidsprofessionals wordt gesteld en dat 
beantwoordt aan de nieuwe gewoonten van pa-
tiënten. Tijdens de eerste fase van de gezond-
heidscrisis hebben artsen meer dan 3 miljoen 
telefonische adviezen verstrekt. Via videocon-
ferencing kunnen afspraken worden gemaakt 
en kunnen raadplegingen op afstand met de 
patiënt worden gehouden. Het platform is vol-
ledig beveiligd dankzij identificatie via itsme®. 
Care4You is toegankelijk op smartphone, tablet 
en computer.

Medappcare 
Een applicatie waarmee burgers een duidelijk 
zicht krijgen op de kwaliteit en betrouwbaarheid 
van de vele gezondheidsapps die vandaag be-
schikbaar zijn.

Home Services by Ethias 
Een digitaal platform waarmee gebruikers (al 
dan niet Ethias-klanten) diensten kunnen be-
stellen voor kleine herstellingen of diverse werk-
zaamheden in hun woning (verwarming, sloten, 
sanitair en loodgieterij, elektriciteitswerken, 
schrijnwerk ...).
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Meer specifiek in Assistance
Vier nieuwe functies zijn beschikbaar sinds de start van ons 
partnerschap met IMA Benelux in april 2020. #Digitaal #Diensten 
#Innovatie

Self: onze nieuwe, digitale tool voor pechverhelping
Met Self kunnen verzekerden hun verzoek om bijstand rechtstreeks online ingeven via hun smart-
phone. De klant die onze dienst Assistance belt, kan deze digitale oplossing eenvoudig in het 
telefoonmenu selecteren. Zijn vraag voor tussenkomst kan hij in enkele klikken invullen. Sinds 
de lancering van de tool op 15 december 2020 heeft 8% van de klanten in Ethias Assistance dit 
nieuwe communicatiekanaal gekozen om met onze diensten contact op te nemen. 

Onlineopvolging van dossier
Zodra een dossier in Assistance wordt geopend, kunnen onze klanten het verloop ervan in alle 
transparantie en rechtstreeks met hun smartphone volgen (contactgegevens van de pechverhel-
per, plaats van ophaling ...).

Geolokalisatie van de pechverhelper
Deze functie, die alleen in België beschikbaar is, wordt aangeboden 
door onze partner en dienstverlener IMA en stelt onze klanten in staat 
hun pechverhelper en zijn aankomsttijd ter plaatse op te volgen.

Geolokalisatie van de klant
Wanneer klanten met autopech het exacte adres van hun locatie 
niet kunnen geven, volstaat één klik om ons hun exacte GPS-
coördinaten te bezorgen.
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ONZE DIENSTEN 
PREVENTIE & RISICOBEHEER
Staan centraal in onze activiteiten: de gezondheid en de fysieke integriteit 
van personen beschermen en de goederen van klanten vrijwaren.
Daarom biedt Ethias, naast de schadevergoeding, de catalogus van Ethias Services aan. Die catalogus 
omvat tal van acties en initiatieven voor audit, preventie, opleiding en ondersteuning op het vlak van 
gezondheid, psychosociale risico's, brand, pensioenen en risicobeheer.

Ondersteuning van werkgevers 
tijdens de Covid-19-crisis
Via voorlichting en preventieadvies konden 
werkgevers worden gesensibiliseerd voor de 
risico's en passende maatregelen om hun perso-
neel tegen het COVID-19-risico te beschermen: 

• correct gebruik van handschoenen en 
mondmaskers 

• maatregelen om social distancing op het 
werk te waarborgen 

• de organisatie en psychosociale aspecten 
van telewerk

• de bijzondere situatie van EHBO’ers en 
vrijwilligers

Gepersonaliseerde begeleiding 
Ethias biedt ook gepersonaliseerde begeleiding door pre-
ventiedeskundigen in verschillende domeinen: 

• Bescherming van personen (arbeidsongevallen, 
welzijn op het werk, schoolongevallen);

• Bescherming van goederen en diensten (auto, dief-
stal, brand, overstroming ...)

• Bescherming van gegevens

Publi-Plan 
Het betreft hier een studie die een duidelijk 
beeld geeft op de toekomstige loon- en pen-
sioenlasten van statutaire en contractuele 
personeelsleden die in openbare instellingen 
werken. Dit beeld is het resultaat van een reeks 
simulaties die rekening houden met de evolutie 
van het personeel, de financiële impact van het 
benoemingsbeleid, de omvang van de toekom-
stige toezeggingen, de impact van een aanvul-
lend pensioenplan ...

Brand 
Brandpreventie op de werkplek, audit (sanering 
van gebouwen, gegevens), opleiding (brand- en 
explosiepreventie, bestuurder brandweerwa-
gen), opstellen van ongevallenscenario's en 
oefeningen over diverse thema’s, toezicht op 
de bouwplaats, enz.

Gezondheids- en 
psychosociale risico's
Begeleiding van een werknemer met burn-out of 
langdurige afwezigheid voor terugkeer naar het 
werk, veranderingsbeheer, zich leren uitdruk-
ken in het openbaar, audits (werkomgeving, 
personeelsbeheer, psychosociale risico's in 
bedrijven), bijstand (energiebeheer om uitput-
ting te voorkomen, evenwicht tussen privé- en 
beroepsleven, beheer van interpersoonlijke con-
flicten, ontwikkeling van ethisch management), 
enz.

Risk Management
Risicokartering, specifieke risico- en veilig-
heidsaudit, certificering van internecontroles-
pecialisten, beoordeling en audit in interne 
controles, hervorming van de boekhouding in de 
overheidssector, bedrijfscontinuïteitsplan, enz.

DIENSTENCATALOGUS

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN

AUDIT VAN DE 
BRANDRISICO’S

UW WETTELIJKE VERPLICHTING

De bedrijfsrisicoanalyse vloeit voort uit de Codex over 

het welzijn op het werk*: “De werkgever voert een 

risicoanalyse uit betreffende het brandrisico. 

Als werkgever moet u de mogelijke brandscenario’s en de 

omvang van de te verwachten gevolgen daarvan bepalen.

U moet ook de materiële en organisatorische 

preventiemaatregelen nemen om het brandrisico zoveel 

mogelijk te beperken.

De analyse van het brandrisico maakt deel uit van de 

continue verbetering van het risicobeheer.

*  Boek III, titel 3, Brandpreventie op de arbeidsplaatsen,  

Codex voor het welzijn op het werk.

ONZE MISSIE

Ethias Services heeft als missie de brandrisico’s te 

identificeren om u te helpen om:  

• Branden te voorkomen

•  De veiligheid te verzekeren van alle personen die  

op de site aanwezig zijn

• Alle personen die op de site aanwezig zijn te evacueren

• De brand te bestrijden

• De gevolgen van de brand beperken

• De tussenkomst van de hulpdiensten vergemakkelijken

WIE?

De opdracht wordt uitgevoerd door een branddeskundige.

HOE?

• Bezoek van de site(s)

• Identificatie van de brandrisico’s

• Opstellen van een verslag met, voor elke site: 

 -  een gedetailleerde opgave van de vastgestelde 

verstoringen/tekortkomingen

 -  voorstellen betreffende uit te voeren werkzaamheden 

en/of inrichtingen

 -  een prioritering van de te ondernemen acties

Mogelijkheid om toezicht te houden op de genomen 

maatregelen (het plan moet up-to-date blijven).

WAT?

Onze expert behandelt met name de volgende punten:

•  Identificatie van de risico’s

•  Identificatie van de blootstelling van personen en 

goederen
•  Bepaling van het risiconiveau

•  Eliminatie / vermindering van het brandrisico

•  Geschiktheid en betrouwbaarheid van de maatregelen

•  Vaststelling van het residuair risico

•  Vaststelling van een actieplan

Hij helpt u ook om:

•  Een noodplan op te stellen

•  Ervoor te zorgen dat u aan de regelgeving voldoet 

bij de bouw van een gebouw

•  De risico’s met betrekking tot de elektrische installaties 

of gevaarlijke producten te beperken

HOEVEEL?

Klanten van Ethias nv genieten een preferentieel tarief.

Ethias Services SA - Rue des Croisiers 24 - 4000 LIÈGE

www.ethiasservices.be - ethiasservices@ethias.be

RPR Luik BTW BE 0825.876.113 

Publicitair document. Vormt geen contractuele verbintenis.

V.U.: Yves Melot

MEER HIEROVER WETEN? 

CONTACTEER ONS

  011 28 21 00  

 ethiasservices@ethias.be 

 www.ethiasservices.be

ETHIAS SERVICES, UW PARTNER IN RISICOBEHEER

ETHIAS SERVICES, UW PARTNER  

IN RISICOBEHEER

Meer weten of een offerte ontvangen?  

Bel ons op

011 28 21 00

Ethias Services nv

Rue des Croisiers, 24 - 4000 Luik

www.ethiasservices.be - ethiasservices@ethias.be

RPR Luik BTW BE 0825.876.113

Publicitair document. Vormt geen contractuele verbintenis

Verantwoordelijke uitgever: Yves Mélot, rue des Croisiers 24 - 4000 LUIK

WAAROM VOOR ETHIAS SERVICES KIEZEN?

Risico’s belemmeren ontwikkeling. Als dochteronderneming van Ethias 

nv kan Ethias Services nv u helpen om de risico’s te identificeren, 

preventief te handelen om ze te voorkomen en u achteraf te beschermen 

als de risico’s zich voordoen. Deze gebeurtenissen beheren, inzicht 

hebben in deze risico’s is een doeltreffende manier om zich tegen risico’s 

te wapenen.

De dienstverlening van Ethias nv:

•  Ethias nv beschikt over een solide ervaring op het vlak van 

risicoanalyse en verspreidt deze kennis via verschillende kanalen 

(aanwezigheid op het terrein, nieuwsbrieven, juridische en financiële 

publicaties...).

•  Zij verleent al verschillende preventiediensten (bijstand betreffende 

regelgeving, betreffende technische kwesties en op het vlak van 

organisatie van arbeidsveiligheid, Ethias Prevention Corner...).

•  Ethias biedt een volledig gamma van verzekeringsproducten 

(personen, pensioenen, aansprakelijkheid, motorvoertuigen, 

goederen...).

RISK MANAGEMENT

“Dit werk liet ons toe de strategische 

risico’s van onze instelling 

te formaliseren dankzij een 

methodologie die vrij weinig tijd in 

beslag neemt. Dit brengt ons ertoe 

meer gestructureerde maatregelen te 

nemen om deze risico’s te beheersen 

en vormt een eerste stap in  

de definiëring en de uitwerking van 

een auditplan. “

Getuigenis van een klant,  

actief in de gezondheidszorg,

Head of Internal Audit and Coordination 

of Strategic Projects

CHR de la Citadelle - Luik
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eXia
Het partnerschap met eXia (een spin-off van de 
VUB die werkt aan de ontwikkeling van sensor-
technologie om dodehoekongevallen te voorko-
men) werd geïntensiveerd om tegen 2021 tot een 
matuur en doeltreffend systeem te komen.

Zachte mobiliteit
De laatste jaren is het fietsverkeer aanzienlijk 
toegenomen. Tegelijkertijd merken we ook een 
stijging in het aantal ongevallen. Die leiden vaak 
tot ernstige verwondingen vanwege de kwets-
baarheid van het slachtoffer. Ethias geeft niet 
alleen advies, maar promoot ook actief doelge-
richte opleidingen die werkgevers ondersteunen 
bij ongevallenpreventie in het kader van zachte 
mobiliteit.

Sensibilisering voor defensief rijden 
in samenwerking met onze partners
Voor hulp- en politiezones zijn er specifieke 
opleidingen rond “prioritair rijden” zodat het 
interventiepersoneel zijn taken in alle veiligheid 
kan uitvoeren.

Manueel hanteren van lasten 
Ethias heeft een "Train the Trainer"-traject op-
gezet dat niet alleen bedoeld is om werknemers 
op te leiden, maar ook om werkgevers in staat te 
stellen op lange termijn competente mensen in 
hun organisatie te hebben die hun werknemers 
kunnen coachen. 

Veiligheid van speelpleinen 
Via opleiding, sensibilisering en analyse-/stu-
diefiches kunnen speelpleinbeheerders de vei-
ligheid van hun terreinen optimaliseren. 

Preventie op maat van 
de allerkleinsten ...
Om van evacuatie bij brand een kinderspel te 
maken, heeft Ethias in samenwerking met de 
stad Blankenberge een creatief en kindvriende-
lijk evacuatieplan ontwikkeld voor de plaatse-
lijke speeltuin. Deze actie zal als pilootproject 
dienen en in alle bij Ethias verzekerde steden en 
gemeenten in België worden uitgerold.

Ethias Prevention Reporter
Deze app biedt digitale bijstand voor het verbe-
teren van de preventierapportering (geolokali-
satie, classificering van risico's/schadegevallen, 
dictafoon/stemherkenning, foto's/video's ...). 

Fleet Reporting
Deze tool analyseert de schadegevallen van het 
wagenpark en zorgt voor een verdere bewustma-
king bij vlootbeheerders en begunstigden van 
een wagen zodat een aangepast preventiebeleid 
kan worden uitgerold.

Online documentatie
Online documentatie

Online publicatie van magazines, infofiches, een 
preventieblog, sensibiliseringsvideo’s en getui-
genissen 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.

www.ethias.be/blog-nl

Persoonlijke begeleiding voor een 
betere professionele re-integratie
Ethias wil een facilitator zijn in het dagelijkse 
beheer van schadedossiers, maar ook in com-
plexere fasen zoals professionele re-integratie. 

Om in deze behoefte te voorzien is een "nabij-
heidscel” opgericht. Zo kunnen klanten rekenen 
op Ethias om hen te ondersteunen met gerich-
te diensten wanneer ze die het meest nodig 
hebben?

Hoe?

• Zorgen voor een goede communicatie 
tussen alle partijen

• Indien nodig, de volgende vormen van 
ondersteuning aanbieden: psychologische 
opvolging, de steun van een maatschappe-
lijk werk(st)er, een voedingscoach, hulp bij 
budgetbeheer ...

• Een levensproject en jobcoaching 
vastleggen

• Opleidingsplannen bepalen
• Follow-up met de bedrijfsgeneesheer 

verzekeren
• Onmiddellijk ingrijpen in crisissituaties
• …

Voor het opzetten van deze “nabijheidscel” 
heeft Ethias Services een beroep gedaan op de 
diensten van WorkPlace Options (WPO). Dit is 
een onderneming die gespecialiseerd is in ge-
integreerde oplossingen voor het welzijn van 
werknemers.

Sinds de lancering ervan werden in slechts 
3 maanden tijd 44 dossiers behandeld
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DIRECTE VERZEKERAAR: 
NABIJHEID IS NOG NOOIT ZO KOSTBAAR GEWEEST!

Nabijheid van Ethias 
voor haar klanten 

Nabijheid, dienstverlening en empathie zijn 
meer dan ooit de leitmotivs die Ethias dagelijks 
in praktijk heeft gebracht met al haar acties tij-
dens dit uitzonderlijke jaar. Een jaar waarin de 
behoefte aan geruststelling nog nooit zo essen-
tieel is geweest. 

In 2020 stonden 1 900 medewerkers 
ten dienste van de 1 200 000 klanten 

Ons fygitale model
Vanuit een fygitale aanpak, die zich halverwege 
tussen digitaal en menselijk contact situeert, wil 
Ethias haar klanten het beste van beide werel-
den bieden om hen zo een unieke, eenvoudige, 
efficiënte en menselijke ervaring te garanderen. 

Klanten kiezen het kanaal dat 
hen het beste uitkomt om ons te 
contacteren:

kantoren verspreid over heel België, met de 
mogelijkheid om een afspraak te maken ter 
plaatse of via videoconferentie

customers centers

“Mobility Claims” diensten

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

website

Klantenzone

live chat 

virtuele assistent, “Matthias” genaamd

app voor schadeaangifte

sociale netwerken

Relaties onderhouden
Om de banden met haar klanten te onderhou-
den, heeft Ethias in 2020 verschillende com-
municatiestromen opgezet onder de naam 
"Journeys".

Verwelkoming: welkomstmail en -geschenk 
voor nieuwe klanten. Het geschenk? Enkele 
gratis foto's die kunnen worden afgedrukt via 
de Stampix-website. Om de voetafdruk van deze 
prints te verkleinen, stapt Ethias mee in een lo-
pend project van Stampix: WeForest. Als com-
pensatie voor de fotoafdrukken zullen bomen 
worden aangeplant in Zambia. 

Informatie naargelang de evolutie in de situatie 
van de klant:

• Joker: e-mail om de klant te feliciteren met 
zijn/haar voorzichtig rijgedrag en hem/haar 
te informeren over de ontvangst van een 
“Joker” bij het volgende vervaldagbericht

• Bonus-mail: e-mail om de klant te feliciteren 
met zijn/haar voorzichtig rijgedrag en hem/
haar te informeren over een premievermin-
dering bij het volgende vervaldagbericht

• “7-year old car”. De leeftijd van 7 jaar is voor 
een wagen een kritieke periode: houden 
of vervangen? Klanten ontvangen dan een 
e-mail met advies

Afscheid: een e-mail om de klant te bedanken en 
tot ziens te zeggen. Wij vragen ook om feedback 
via een enquête.
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1  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 klanten en prospects 
die een contact met Ethias hebben gehad. Steekproefgroep 2020: 17.972 klanten.

2 Deze indicatoren komen uit de studie "Satisfaction & Moments of Truth", die binnen de Collectiviteiten werd gevoerd  
 (een studie die in 2011 werd opgezet en om de 2 à 3 jaar wordt vernieuwd). Steekproefgroep 2019: 236 B2B-klanten.

92 % 96 %

De drijfveer van Ethias: de tevredenheid van de klant
Om de tevredenheid van haar klanten te bereiken, heeft Ethias hun 
belangrijkste verwachtingen in kaart gebracht:
• Schadegevallen snel afhandelen
• Kunnen terugvallen op een bekwaam contactpersoon
• Duidelijke en eenvoudige informatie ontvangen
• Over de meest uitgebreide dekking beschikken

De tevredenheid bij 
B2C-klanten1

De tevredenheid bij 
B2B-klanten2

Uit de in 2020 gevoerde NPS-studie 
blijkt een algemene tevredenheid 

over Ethias van 92 %. 

De algemene tevredenheid van onze 
klanten is eveneens zeer hoog (96 %).

Na een contact met Ethias zouden  
2 op 3 klanten ons aanbevelen bij hun 

familieleden en kennissen.

9 op de 10 klanten beschouwen Ethias 
als hun bevoorrechte partner op het 

vlak van verzekeringen. 

Ethias wordt beschouwd als een gemakkelijk 
toegankelijke speler die resultaatgericht is en 
een efficiënte dienstverlening biedt. Het relati-
onele aspect, met name via ons netwerk van in-
specteurs, vormt eveneens een van onze groot-
ste sterktes. Tot slot worden onze Belgische 
identiteit en verankering naar voren geschoven 
en geapprecieerd door onze cliënten.
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Digitaal: altijd en overal toegankelijk
Zodra de verzekerde de behoefte voelt - thuis in de zetel, onderweg met 
het openbaar vervoer of op het werk - kan hij of zij contact opnemen met 
Ethias via haar digitale diensten. 
Ze stellen hem in staat om gemakkelijk hulp of informatie te verkrijgen, om vlot en rechtstreeks online 
verzekeringscontracten af te sluiten en om op elk moment op de hoogte te zijn van de voortgang in 
een schadedossier. 

Trouw aan haar positie als Belgische marktleider in de onlineverkoop van verzekeringen, innoveert 
Ethias voortdurend op dit gebied. 

Ieder jaar worden dan ook nieuwe functionaliteiten of nieuwe diensten voorgesteld om het leven van 
de klant te vergemakkelijken. Enkele recente voorbeelden: 

• De nieuwe Klantenzone, gelanceerd in 2018, met vereenvoudigde toegang en een gestroomlijn-
de navigatie. De Klantenzone biedt klanten de mogelijkheid om schadegevallen aan te geven, 
duplicaten (van de groene kaart, contracten ...) en attesten (van schadegevallen, de huurders-
verzekering ...) te verkrijgen, facturen te beheren, afspraken te maken in een kantoor, enz

• In 2019 werd Myclaims Arbeidsongevallen (AO) toegevoegd aan de Klantenzone. Zo krijgen de 
slachtoffers van een arbeidsongeval die bij Ethias verzekerd zijn, op elk moment online toegang 
tot hun schadedossiers. Zij kunnen hier de voortgang van hun dossier digitaal opvolgen, de 
betaling van hun schadevergoedingen beheren en controleren, en contact met Ethias opnemen. 
Deze ruimte biedt slachtoffers ook de mogelijkheid om de documenten te versturen die nodig 
zijn voor de follow-up van hun dossier of om zelf de gewenste documenten te ontvangen

• myethias Gezondheidszorg (2017) maakt nu integraal deel uit van de Klantenzone. Het is een 
online platform dat alle begunstigden van een individuele of groepshospitalisatieverzekering de 
mogelijkheid biedt om hun gezondheidszorgdossiers op te volgen en te beheren

• Op het vlak van B2B biedt Ethias Connect een nog meer beveiligde toegang tot het beheer van 
collectieve contracten. De facturatietoepassing laat klanten toe om facturen te bekijken en te 
beheren

• Dankzij AssurPharma kunnen farmaceutische kosten via elektronische weg worden verzonden, 
zowel voor dossiers in Gezondheidszorg als in Arbeidsongevallen. AssurPharma is het resultaat 
van een partnership tussen verzekeraars en apothekers om het leven van de gebruikers te 
vergemakkelijken

• AssurKINE is een derdebetalersysteem dat in 2017 is opgezet voor kinesitherapieverzorging bij 
een arbeidsongeval

• Ethias Pension Corner is een online platform gespecialiseerd in pensioengerelateerde 
informatie

• AutoMobileFriendly: nieuwe, vereenvoudigde webstream in mobile-first design zodat iedereen 
snel en eenvoudig een verzekeringsofferte voor zijn of haar auto kan verkrijgen. Via ons digi-
tale aanbod kan de klant ook op een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier een 
autocontract afsluiten, zowel op smartphone als pc. Zo kan de klant op hetzelfde platform zijn 
nieuwe voertuig inschrijven, zijn eerste factuur betalen en zijn kentekennummer van de DIV via 
sms ontvangen

Ethias stelt de klantervaring centraal in haar aanpak. 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 klanten (Eenvoudig - 
Efficiënt - Menselijk).
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12 verzekeringsproducten die volledig online kunnen 
worden onderschreven, inclusief betaling:

RIV4L College League
Digitale innovatie bij jongeren stimuleren

Als nr. 1 digitale verzekeraar zet Ethias zich volledig in om 
innovatie te ondersteunen, niet alleen binnen haar eigen 
producten en diensten, maar ook om digitale innovatie bij 
jongeren te stimuleren. Om die reden steunt Ethias sinds 
2020 de “RIV4L College League”, een e-sports competi-
tie tussen 19 hogescholen en universiteiten in België. 
E-games en e-sports zijn een wereldwijd fenomeen met 
een enorm potentieel dat nu ook in België aan populariteit 
wint. Via de ondersteuning van deze competitie wil Ethias 
jongeren wijzen op het belang van digitale innovatie.
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Ethias Assistance 
Family 

Ethias 
Huurdersverzekering

Ethias Assistance  
Car & Family 

Ethias Starter Pack 
(Woning + Familiale) 

Ethias Verzekering 
Digital Omnium

Ethias Jaarlijkse 
Annulatieverzekering 

Ethias 
Woningverzekering  

Ethias BA Familiale 

Ethias Alle Risico’s 
Bagageverzekering 

Ethias 
Young Drivers 

Ethias 
Autoverzekering 

Ethias Tijdelijke 
Annulatieverzekering 



Een overzicht van onze digitale evolutie 
2020 — Flora / App4you / Care4you / Dekra Medappcare / Home services / SELF

2019 — Auto: Online offerte, contractafsluiting, inschrijving van het voertuig en betaling

2018 — Klantenzone / E-billing

2017 — AssurPharma / AssurKINE / myethias gezondheidszorg

2016 — Online een afspraak maken / Live Chat op onze sociale netwerken

2015 — Nieuwe website met online onderschrijving en betaling / Live Chat op onze websites

2013 — App 24/7

2012 — Nieuwe myethias

2010 — Myethias-site (personalisatie)

2008 — Mathias, de virtuele assistent

2007 — Schadeaangifte Brand

2006 — Nieuwe site 4 in 1

2005 — Schadeaangifte Auto

2003 — Award voor beste e-commercesite

2002 — myethias

2000 — Offertes & contractaanvragen online

1997 — Lancering van extranet

1996 — Eerste (statische) internetsite

Klachtenbeheer
Voor het klachtenbeheer stemt 
Ethias zich af op de gedragscode 
van Assuralia.
Iedere belanghebbende - een kandidaat-verze-
keringnemer, een verzekerde, een begunstigde 
of een derde schadelijder - kan zijn ongenoegen 
over een verzekeringscontract of -dienst uiten.

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 gemoti-
veerde brief ontvangen.

Er wordt jaarlijks een verslag over het klach-
tenbeheer opgemaakt.

De stijging in het aantal klachten wordt ver-
klaard door drie tijdelijke en uitzonderlijke 
elementen:  

• Een piek in klachten bij annulering 
“Property & Liability” die verband houdt 
met de COVID-context tijdens het tweede en 
derde kwartaal

• Een lichte stijging in "Claims - Mobility" en 
"Legal Protection" als gevolg van de invoe-
ring van een automatiseringsproces

• Stijging in "Third Life Pillar" als gevolg van 
de fiscale regularisatie van langetermijns-
paarcontracten met flexibele premies. Deze 
regularisatie is eind 2019 van start gegaan 
na akkoord met de belastingadministratie

Het aantal klachten dat wordt gericht 
aan onze interne klachtendienst is de 

afgelopen jaren gestegen.

2016

1 574

2018

1 512

2017

1 348

2019 2020

1 791
2 025
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SPONSORING & PARTNERSHIPS
Tijdens de COVID-crisis was het voor Ethias van groot belang om haar 
partners in nood bij te staan en de cultuur- en sportsector een helpende 
hand te bieden. 
Naast de COVID-gerelateerde acties, die vermeld staan op pagina 13 en 29, 
heeft Ethias haar steun in 2020 gehandhaafd.

Bij Ethias hebben we een absolute passie voor muziek, sport en cultuur, en zetten we graag de toon bij 
maatschappelijke acties en initiatieven. Daar staan we als sponsor voor. We ondersteunen initiatieven 
die het beste uit de mens halen, die plezierig én verrijkend zijn voor de bezoekers of deelnemers. 

Festivals
Er zit muziek in Ethias! Want iedereen begrijpt 
de taal van muziek. Livemuziek brengt mensen 
samen, jong en oud, in al hun diversiteit en 
emoties. Met onze sponsoring willen we zoveel 
mogelijk muziekliefhebbers van hun geliefkoos-
de genre laten genieten op de talrijke festivals.

Muziekfestivals: Brussels Summer Festival, 
Pukkelpop, Gent Jazz Festival, Cactusfestival, 
Festival Dranouter, Graspop Metal Meeting, Jazz 
Dinant & Baudet’stival.

Cultuur
Ethias is een actieve sponsor van de cultuursec-
tor. Of het nu gaat om schilderkunst, theater of 
opera. Deze activiteiten zijn vaak “blikopeners”. 
Ze geven mensen een bredere kijk en nieuwe 
invalshoeken op het eigen leven en de samen-
leving. Dat kan alleen maar verrijkend zijn.

Culturele spelers: de Koninklijke Opera van 
Wallonië, Zomeropera, het Belgian National 
Orchestra, het Koninklijk Filharmonisch Orkest 
van Luik…

Sport
Sport maakt mensen gezonder, socialer … zelfs 
ronduit gelukkiger. Bij Ethias hebben we een 
hart voor sport! Zo zijn we al jaren trouwe part-
ner van verschillende sportfederaties, -organi-
saties en -wedstrijden. Deze sportevents geven 
onze sporthelden een podium. Dat brengt men-
sen dan weer dichter bij elkaar en moedigt aan 
om zelf een actievere levensstijl na te streven. 
Want het is ons doel om zoveel mogelijk mensen 
te motiveren en te inspireren tot sporten! 

Sportevents: Ethias Cross, UCI World Cup 
Cyclocross, Tour de Wallonie, Bingoal Cycling 
Cup, Woman Race, Euromillions Cup finals 
volley, Mon Ventoux, Ethias Challenges, Start 
to Tennis, Start to Golf…

Sportfederaties: tennis, volley, 
handbal, golf, ... en over-
koepelende instellingen 
(Sport Vlaanderen, Vlaams 
Instituut voor Sportbeheer 
en Recreatiebeleid (ISB), AES 
en Franstalige Interfederale 
Sportvereniging (AISF)…

Samenleving
Ethias is een betrokken verzekeraar. Daarom 
zetten we mee de toon bij maatschappelijke ac-
ties en initiatieven op het vlak van gezondheid, 
samenleving, verkeersveiligheid en mobiliteit. 

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

Mnema (project “Cité Miroir”): een vormings-
centrum rond tolerantie en burgerschap

De vzw Creccide: het Regionaal en 
Communautair Kruispunt voor Burgerschap en 
Democratie

Preventie acties opgezet door onder 
meer Route2School, Verkeersveilig West-
Vlaanderen, het Belgische Rode Kruis, 

Fédémot, Apper, het Waalse Agentschap 
voor de Verkeersveiligheid (AWSR) en ook 
Houtopia

De sportieve, culturele 
en maatschappelijke 

partners van Ethias 
delen haar waarden van 
menselijkheid, engage-

ment, klanttevreden-
heid en enthousiasme.

Ethias sponsort met fi-
nanciële middelen en/of 

met publicitaire onder-
steuning via haar eigen 
communicatiekanalen. 

Als sponsor is zij 
actief betrokken bij 

elk project dat wordt 
ondersteund.

Ethias sluit iedere vorm 
van sponsoring uit aan 

organisaties die haar 
naam zouden associëren 

met doping, corruptie, 
geweld, racisme, aanzet 

tot haat, verslaving, 
verstoring van de 

goede orde en zeden of 
discriminatie op grond 

van ras, sekse, leeftijd, 
geaardheid of geloof 

(bijv. homofobie, antise-
mitisme, islamofobie ...).

Zij sluit ook alle organisa-
ties die ingaan tegen de 

goede orde en zeden uit. 
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Campagne Flandre

Blue-bike
Het partnership met Blue-bike, dat vier jaar geleden is opgestart (2017), werd op 24 juni 2020, in aanwezigheid van 
de pers, voor drie jaar verlengd. De komende drie jaar zullen Blue-bike en Ethias nog nauwer samenwerken om zachte 
mobiliteit in België verder te ontwikkelen.

De resultaten van 2020 in het kort:

• 5 nieuwe fietspunten werden geopend in 2020 (Beveren station, Heverlee station, Harelbeke, Gavere station en 
mobipunt Gavere-asper)

• 172.000 afgelegde trajecten. Als gevolg van de corona-impact daalde het aantal trajecten met 38% ten opzichte 
van 2019

• In 2020 heeft Blue-bike achter de schermen naarstig gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe technologie-
en (nieuwe Blue-bike app, de e-bike,...). Op die manier wil Blue-bike tegemoetkomen aan de behoeften van 
gebruikers en anderzijds aan die van steden die slimme technologieën willen gebruiken als onderdeel van hun 
intermodaal en multimodaal verkeersbeleid

• Ondanks het feit dat 2020 een bijzonder jaar was, is het aantal Blue-bike leden met 2,3% gestegen. In totaal zijn 
er nu 21.091 Blue-bike leden

• Ethias en Blue-bike hebben een gezamenlijke communicatiecampagne gelanceerd in Vlaanderen, op de trams 
en bussen van De Lijn

In 2021 zal Blue-bike zijn 10e verjaardag vieren, met de ambitie om zich te positioneren als dé referentiespeler in 
België op het gebied van deelfietssystemen. Ook zal de nadruk worden gelegd op de multimodale aanpak. De huur-
fiets zal daarbij een belangrijke rol spelen. De samenwerking met steden en gemeenten, die actieve spelers in de 
vervoersregio's zijn, zal worden geïntensiveerd.

Bovendien zal Blue-bike zijn diensten verder digitaliseren en nieuwe technologieën introduceren (smart lock, e-bike 
en toegankelijkheid van Blue-bikes tot de MaaS-platforms...). Een bijkomende opportuniteit voor de gebruikers (onder 
wie de Ethias-klanten). 

De Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, hebben in het kader van het basisbereikbaar-
heidsbeleid een budget van meer dan 100 miljoen euro uitgetrokken om 1.000 lokale "mobipunten" in heel Vlaanderen 
uit te rollen. Met een netwerk van bijna 70 fietsdeelpunten en een sterk partnerschap met steden en gemeenten 
bevinden Blue-bike en Ethias zich in polepositie om Vlaanderen voor iedereen toegankelijk te maken.

Ethias slaat een brug met de academische wereld
Hogescholen en universiteiten leveren baanbrekend werk om oplossingen te vinden voor diverse uitdagingen van 
vandaag en morgen. Door zich met hen te associëren verzekert Ethias zich ervan om de voorsprong die het heeft op 
het vlak van innovatie te behouden.

UCL: de Ethias-leerstoel “Pensioenen" streeft drie doelstellingen na:

• Nadenken over de opzet van rechtvaardige en duurzame pensioenstelsels, wat betreft de financiering, de archi-
tectuur en de governance ervan, met bijzondere aandacht voor de studie van aanvullende pensioenen

• Bijdragen tot de instandhouding van een transdisciplinair platform voor onderzoek over pensioenen aan de 
UCLouvain

• De toekomst van het onderwijs over pensioenaangelegenheden aan de UCLouvain verzekeren en kwaliteitsvolle 
lezingen aanbieden over de problemen en uitdagingen van de pensioenstelsels op Belgisch en Europees niveau

HEC Liège: Ethias verleent financiële steun gedurende 4 jaar voor een doctoraatsthesis op het gebied van "Machine 
Learning". Dit project richt zich onder andere op het gebruik van "Belief Functions" om besluitvorming te beschrijven. 
Deze functies maken het mogelijk met de onzekerheid van de modellen om te gaan, hetgeen leidt tot betere voor-
spellingen betreffende bijvoorbeeld de churn, het gedrag van een klant op basis van informatie die via verschillende 
soorten media is verzameld. Het onderzoek zal worden toegespitst op problemen die een concrete toepassing in de 
praktijk vinden. Bovendien is er een "Business Spirit Partner"-overeenkomst opgezet voor onze start-up "Flora". Deze 
overeenkomst zorgt er met name voor dat vacatures van Flora in de eerste plaats onder studenten worden verspreid. 
Ze omvat ook uitnodigingen voor recruitment events of de terbeschikkingstelling van lokalen voor de organisatie 
van seminaries.

UAntwerpen: ALLIC, Antwerp Liability Law and Insurance Chair, is een leerstoel aan de Universiteit Antwerpen. ALLIC 
steunt en promoot het onderzoek (steun van doctoraal studenten) en het onderwijs (studiedagen, publicaties) over 
het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht.
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE BELEGGER
De strategie voor maatschappelijk verantwoord investeren (SRI of 
Socially Responsible Investment) is afgestemd op de strategie voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van Ethias. In het kader 
van haar financiële beleggingen wil Ethias de langetermijnbelangen van 
haar verzekerden en van de samenleving in ruime zin behartigen. 

Deze rol als verantwoord belegger houdt in dat 
overwegingen op het gebied van milieu, maat-
schappij en governance (ESG) in onze beleg-
gingsprocessen worden opgenomen. Wij zijn 
van mening dat deze ESG-factoren een impact 
zullen kunnen hebben op de beleggingsporte-
feuilles in de regio's, de bedrijven en de sec-
toren waarin wij beleggen. Uiteraard kunnen 
ESG-kwesties het risico en het rendement van 
de posities in portefeuille beïnvloeden en in dat 
opzicht speciaal toezicht vereisen.

Elk jaar beleggen wij de premies die al onze 
verzekerden ons toevertrouwen om ze te laten 
renderen en om al onze verzekeringsprestaties 
na te komen. Met deze geïnvesteerde bedragen 
willen wij een belangrijke maatschappelijke rol 
spelen in de hoop de wereld van morgen be-
ter voor te bereiden. Deze rol als verantwoord 
belegger bekijken wij op de lange termijn, met 
name in het beheer van de wettelijke en aanvul-
lende pensioenen, of in steun aan de economie.

Ten slotte is de klimaatverandering een funda-
mentele pijler van onze ESG-aanpak betreffende 
beleggingen. In overeenstemming met ons plan 
“Change Over” (koolstofneutraliteit tegen 2030) 
streven wij ernaar de risico's en de opportuni-
teiten die verband houden met klimaat in onze 
portefeuilles te beheren.

Onze verantwoorde investeringsstrategie
Het verantwoord investeringsbeleid (SRI) van Ethias is gebaseerd op verschillende kernprincipes:

• Mobilisering door sterke governance
• Aansluiting bij initiatieven op het vlak van duurzame financiering
• De integratie van de ESG-criteria in onze beleggingsprocessen
• De uitsluiting van beleggingen in bedrijven en landen op basis van ESG-criteria
• Het beheer van klimaatrisico’s, en
• Het zoeken naar beleggingen met ESG-impact

In 2021 wil Ethias de nieuwe pijlers verder integreren in haar strategie voor verantwoord investeren met:

• Een versterkte integratie van de ESG-criteria in haar beleggingsprocessen
• De vaststelling van een koolstofintensiteitsdoel voor haar portefeuille
• De ontwikkeling van een beleid van engagement, dialoog en stemming
• Rapportering en transparantie rond ESG-criteria

Dit in overeenstemming met de Europese Verordening 2019/2088 van 27 november 2019 (de zoge-
naamde "SFDR-verordening") betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financië-
ledienstensector, en met de verwachte Europese en nationale normen. In dit verband zal Ethias deze 
duurzaamheidscriteria nog verder integreren.
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Governance op het vlak 
van investeringen

Elk jaar worden de voorgestelde ESG-oriëntaties 
opgenomen in de beleggingsstrategie van 
Ethias. Deze oriëntaties worden voorgesteld 
door het Directiecomité en gevalideerd door 
de Raad van bestuur nadat ze aan het Audit- en 
Risicocomité voorgelegd zijn.

Het Ethisch Investeringscomité van Ethias is 
momenteel hoofdzakelijk belast met de ont-
wikkeling en uitvoering van de ethische inves-
teringscode. Dit comité is samengesteld uit de 
volgende leden: de Chief Financial Officer, de 
Chief Strategy & Data Officer, de verantwoorde-
lijke voor MVO, de adjunct-verantwoordelijke 
voor MVO, de vertegenwoordiger van Finance 
binnen de Cel MVO en een vertegenwoordiger 
van Legal. 

Ethias wil de rol van dit comité spoedig verder 
versterken zodat het de leiding kan nemen 
over de ontwikkeling, uitvoering en controle 
van alle kernprincipes van onze verantwoorde 
investeringsstrategie.

Direct beheer
Overeenkomstig ons algemeen investerings-
beleid handelen wij als voorzichtig persoon 
bij beheersbeslissingen betreffende de beleg-
gingsportefeuille. Daarom is elke vermogensbe-
heerder gesensibiliseerd over het belang om bij 
zijn beleggingsbeslissingen rekening te houden 
met een ESG-aanpak. Zo is de verplichting om 
rekening te houden met de analyse van de ESG-
criteria geformaliseerd in een aantal procedures 
in lijn met onze beleggingsprocessen (analyse 
van het ESG-onderzoek naar de emittenten in 
portefeuille en voor de nieuwe beleggingen, 
integratie van de ESG-criteria in de kredietana-
lyses, enz.). Bovendien geeft Ethias in haar se-
lectieprocedure van fondsen de voorkeur aan 
maatschappelijk verantwoorde beleggingen 
(SRI-fondsen) die door de beleggingsdienstver-
leners aangeboden worden.

In 2021 willen wij de integratie van de ESG-
criteria in onze directe beleggingsbeslissingen 
verder ontwikkelen. Er is immers een proces van 
ESG-gegevensverwerving en -onderzoek aan de 
gang, ook wat de klimaatimpact betreft, en deze 
gegevens moeten in onze beleggingsprocessen 
worden geïntegreerd. 

Gedelegeerd beheer
Deze ambitie komt overigens ook tot uiting in 
de beheersmandaten die met externe vermo-
gensbeheerders gesloten zijn. Ethias monitort 
de vorderingen van haar vermogensbeheerders 
betreffende de integratie van ESG-kwesties in 
hun beleggingsbeslissingsprocessen.

Deze ambitie wordt vertaald in het gewicht dat 
toegekend wordt aan de kwaliteit van de SRI-
aanpak van de beheerders bij de selectie en 
opvolging van hun prestaties.

In 2021 willen wij de dialoog met vermogensbe-
heerders over ESG-kwesties intensiveren. Ethias 
moedigt hen aan om meer ESG-overwegingen in 
hun investeringsbeslissingen op te nemen. Alle 
beheerders met wie Ethias samenwerkt, zijn on-
dertekenaars van de Principes voor Verantwoord 
Investeren van de Verenigde Naties (UN PRI).

De integratie van de ESG-criteria 
in onze beleggingsprocessen
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Onze ethische investeringscode
Deze code ging in 2005 van kracht en wordt sinds 2012 jaarlijks herzien 
met de hulp van een externe partner (Vigeo Eiris). 

Hij bevat een lijst van verboden investeringen die gevalideerd werd door 
het Ethisch Investeringscomité en 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. 

Sinds 2017 bant Ethias energiekolen (stoom-
kolen) uit haar investeringen. Deze fossiele 
energie draagt immers het meest bij tot de kli-
maatopwarming. Sinds 2019 bant Ethias ook 
tabak en heeft zij het verbod inzake bewapening 
uitgebreid tot de productie van conventionele 
wapens. 

In 2020 heeft Ethias beslist zich af te stem-
men op de uitsluitingscriteria van de “Towards 
Sustainability”-norm voor maatschappelijk 
verantwoorde en duurzame financiële produc-
ten, uitgewerkt op initiatief van Febelfin. Ethias 
neemt ook deel aan de inspanningen om verdere 
opwarming van de aarde te voorkomen. Concreet 
investeert Ethias niet langer in bedrijven die te 
veel broeikasgassen uitstoten en in bedrijven 
die actief zijn in de winning van conventionele 
olie en gas (fossiele brandstoffen), niet-conven-
tionele olie en gas (teerzanden en olieschalie) 
en in de productie van niet-duurzame elektri-
citeit. Deze initiatieven liggen in het verlengde 
van de "Green Deal" die de Europese Commissie 
voorgesteld heeft. Deze deal moet Europa op 
weg zetten naar een groenere werking en van 
het continent een voorloper maken in de strijd 
tegen de klimaatopwarming.

De ethische investeringscode bestaat uit twee 
“zwarte” lijsten met verboden beleggingen: de 
eerste voor bedrijfsaandelen en -obligaties en 
de tweede voor overheidsobligaties:

Zwarte lijst van bedrijven

Op deze lijst staan bedrijven 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 corruptie-
bestrijding, en bedrijven die betrokken zijn bij 
de volgende controversiële activiteiten: bewa-
pening (controversiële of conventionele), ener-
giekolen, tabak, onaanvaardbare uitstoot van 
broeikasgassen, niet-conventionele olie en gas, 
conventionele olie- en gaswinning en productie 
van niet-duurzame elektriciteit.

Zwarte lijst van landen

Drie begrippen worden in aanmerking genomen 
voor overheidsobligaties.

• De fiscaal voordelige landen zo-
als bedoeld in het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992

• De landen met de minst goede notering 
op basis van milieu-, sociale en governan-
ceoverwegingen, zoals bepaald door het 
niet-financiële ratingagentschap Vigeo Eiris 
(de landen die het minst rekening houden 
met de internationale normen voor de rech-
ten van de mens, het recht van de werkne-
mers en de bescherming van het milieu)

• De landen die het voorwerp zijn van interna-
tionale schendingen

Als gevolg van de opname van het klimaatrisico is 
het aantal emittenten dat van onze investerings-

perimeter is uitgesloten, verdrievoudigd.

Evolutie van het aantal emittenten die van 
onze investeringsperimeter zijn uitgesloten

2018 2019 2020

70
153

69

207

87

637LAND

ONDERNEMINGEN
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Investeringen met ESG-impact
Als eerste verzekeraar in de publieke sector ondersteunen wij de Belgische verankering 
in onze hoedanigheid van verzekeraar, maar ook als beheerder van financiële activa 
die publieke en private klanten ons toevertrouwd hebben. Door verantwoorde 
beleggingskeuzes te maken willen wij actief bijdragen aan een duurzamere 
samenleving. 
In dit deel vindt u een niet-exhaustieve lijst van de financiële producten en de financiële participaties waarin Ethias 
stakeholder is.

Maatschappelijk verantwoorde, directe investeringen
Ethias draagt haar steentje 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, huisvestingsmaat-
schappijen, microfinancieringsinstellingen. Zij verleent ook actieve steun aan verenigingen en instellingen voor al-
ternatieve financiering.

Ethias knoopte ook geprivilegieerde relaties aan met bedrijven in deze sector. 

Via financiële participaties:

• Incofin: verstrekken van leningen en risicokapitaal 
aan microfinancieringsinstellingen

• Socrowd: coöperatieve die renteloze leningen 
aanbiedt voor initiatieven met maatschappelijke 
waarden

• Inclusie Invest: een coöperatieve met een sociaal 
doel. Zij verzamelt financiële middelen bij verschil-
lende soorten investeerders (waaronder particulie-
ren, zorginstellingen en bedrijven) met het doel te 
investeren in huisvestingsprojecten voor mensen 
met een handicap. Inclusie Invest voert bouw- of 
renovatieprojecten uit op een inclusieve manier: op 
kleine schaal en in een lokale omgeving

• Trividend: Trividend werd in 2001 opgericht door 
een aantal financiers van de sociale economie. Zij 
hadden vastgesteld dat er in de sector behoefte 
was aan leningen zonder waarborg en aan risicoka-
pitaal. Hun bijdrage aan Trividend zou aldus worden 
gebruikt als hefboom om fondsen uit de particuliere 
sector en de overheid aan te trekken. In slechts 
enkele jaren is Trividend uitgegroeid tot een sterk 
voorbeeld van publiek-private samenwerking. De 
onderneming steunt uitdrukkelijk de beginselen en 
waarden van de sociale economie

• Carolidaire: dit fonds steunt ondernemingen uit 
de sociale economie door middel van leningen en 
kapitaalparticipatie. Het Fonds fungeert ook als 
adviesorgaan bij de ontwikkeling van projecten.

• Impulse Microfinance Investment Fund: het 1ste 
Belgische, private beleggingsfonds gespecialiseerd 
in microfinanciering

• Triodos: Ethias is houder van Triodos aandelen-
certificaten om de opdracht van deze ethische en 
duurzame bank te ondersteunen

• Epimède: dit fonds wil investeren in het par-
ticuliere, niet-beursgenoteerde kapitaal van 
technologische KMO's met groeipotentieel. De 
belangrijkste sectoren zijn biowetenschappen 
(biologie, biotechnologie, medische technologie), 
ingenieurswetenschappen (nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, schone technologie-
en) en dienstverlening aan bedrijven

• Belgian Growth Fund: dit fonds heeft tot doel de 
financiële capaciteit van Belgische bedrijven met 
groeipotentieel te versterken en zo de lokale eco-
nomie te ondersteunen. Deze bedrijven, die garant 
staan voor een belangrijke innovatiekracht en extra 
werkgelegenheid, zullen aldus op Belgisch grond-
gebied kunnen blijven

• Qbic Feeder Fund: Ethias investeert in weten-
schappelijk onderzoek via universiteitsfondsen en 
spin-offs

• ICC (Ugent): het IIC Universiteit Gent werd opge-
richt in 1990 als een van de eerste Incubatie-en 
Innovatiecentra in Vlaanderen. Het is een geza-
menlijk project van onder andere de Universiteit 
Gent, de Hogeschool Gent, de provincie Oost-
Vlaanderen, de stad Gent, de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij Vlaanderen en Ethias. 
Het Incubatie- en Innovatiecentrum Universiteit 
Gent is een dienstencentrum voor spin-offs van de 
Associatie Universiteit Gent. Het heeft als doel de 
opstart, groei en ontwikkeling van jonge innove-
rende hoogtechnologische bedrijven te stimule-
ren. Door intellectuele synergie en netwerking te 
stimuleren wil het IIC UGent een dynamisch klimaat 
creëren voor jong en creatief ondernemerschap, 
waar nieuwe ideeën kunnen uitgroeien tot succes-
volle ondernemingen

• ICAB (VUB): het ICAB biedt een moderne en 
compleet uitgeruste werkomgeving, netwerkingmo-
gelijkheden en aangepast advies aan innovatieve 
projecten in de ICT-en engineeringsector. Het 
gaat dan meer bepaald over flexibele huisvesting 
tegen gunstige voorwaarden. Dit in een bruisende 
ondernemersgemeenschap die wordt omringd door 
start-ups, toekomstige partners, opiniemakers en 
financiers. Met als extra troef een ideale ligging 
in de hoofdstad van Europa. De partners van het 
ICAB zijn onder andere het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Imec, VUB en Ethias
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Logo

Via investeringen met 
maatschappelijke meerwaarde:

• Huisvestingsmaatschappijen: goede huisvesting 
is en blijft een fundamenteel recht voor iedereen. 
Sociale huisvesting is geen probleem, het is een 
oplossing. Sociale huisvestingsmaatschappijen 
proberen een onderscheid te maken tussen een 
gezin, een alleenstaande moeder, een gehandi-
capte persoon ... De nood is hoog. Zo is Ethias al 
vele jaren de tweede grootste aandeelhouder van 
de Oostendse Haard, de huisvestingsmaatschap-
pij van Oostende. 

• Ziekenhuizen en zorgcentra: Ethias steunt 
een groot aantal instellingen zoals psychia-
trische en revalidatiecentra voor ouderen en 
onderzoekscentra

• Wetenschappelijk onderzoek: (universitaire 
fondsen, spin-offs) via met name haar partner-
schap in het durfkapitaalfonds “Qbic Feeder 
Fund”

• Gimv Health & Care Fund: Ethias is een strate-
gische partner van dit fonds. Het fonds focust 
vooral op ondernemingen die actief zijn in de 
sectoren “Health & Care Services” (gezond-
heidsdiensten en medische zorg) en “Medtech” 
(medische technologie). Het fonds zal investeren 
in innovatieve zorgconcepten binnen deze secto-
ren. Op die manier helpt het fonds mee te zoeken 
naar een antwoord op sommige uitdagingen van 
onze samenleving: vergrijzing van de bevolking, 
groter aantal chronisch zieken, stijgende gezond-
heidszorgkosten en groeiend aantal vragen van 
patiënten naar kwaliteitsvolle informatie

Via investeringen met milieu-impact

Als verantwoord investeerder is het onze plicht om een rol 
te spelen in de financiering van de energietransitie naar een 
koolstofarme economie.

• Infrastructuurfondsen: Ethias heeft ook haar investe-
ringen verhoogd in infrastructuurfondsen die onder 
meer investeren in hernieuwbare energie (wind, zon, 
biomassa), openbaar vervoer, energie-efficiëntie, enz

• Biobest: Ethias heeft deelgenomen aan de financiering 
voor de groei van Biobest, een dochteronderneming 
van La Floridienne, een holding die in Vlaanderen ac-
tief is op de markt van biologische gewasbescherming 
en bestuiving. Dankzij deze investering kon Biobest 
een Amerikaanse partner in de sector, Beneficial 
Insectary, overnemen. Deze laatste is de belangrijkste 
producent op de markt van biologische gewasbescher-
ming door insecten

Ethias heeft in 2020 de UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investments) ondertekend. Deze 
organisatie is via haar principes de grootste pleitbezorger van verantwoord beleggen ter wereld.

Met de ondertekening van deze principes voor verantwoord beleggen heeft Ethias zich er publiekelijk toe 
verbonden bij haar beleggingskeuzes rekening te houden met het belang van maatschappelijke, milieu- en 
good governancefactoren, en met de principes van de Verenigde Naties. Dit is de logische voortzetting van 
het MVO-beleid van Ethias. 

De zes Principes voor Verantwoord Beleggen stellen een reeks mogelijke acties voor om ESG-aspecten in 
de beleggingsactiviteiten te integreren:

• Ethias zal bij haar beleggingsanalyses en 
beslissingsprocessen rekening houden met 
ESG-factoren

• Als actieve aandeelhouder zal Ethias ESG-
aspecten in haar beleid en praktijken opnemen

• Ethias zal van de entiteiten waarin zij een deelne-
ming heeft, vragen dat zij voldoende transparantie 
over ESG-factoren aan de dag leggen

• Ethias zal de aanvaarding en uitvoering van de 
principes in de beleggingssector bevorderen

• Ethias zal samenwerken om de uitvoering van de 
principes doeltreffender te maken 
 
 

• Ethias zal verslag uitbrengen over haar activitei-
ten en vorderingen sinds zij zich bij de principes 
aangesloten heeft

UN PRI zal herhaaldelijk analyses uitvoeren over het 
Ethias-investeringsbeleid. Ethias zal van haar kant 
volledig transparant zijn (via een gedetailleerd ver-
slag) over haar investeringsbeleid, maar ook over de 
vooruitgang die geboekt is betreffende de naleving 
van de UN PRI-principes.

P
ro

fi
ta

b
ili

ty

49



Directe investeringen in passief 
en duurzaam vastgoed 
Enkele voorbeelden:

• Stationsstraat 51 (Mechelen): investering in 
een 100 % passief kantoorgebouw. Dit vroegere 
RTT-gebouw uit de jaren '50 was het eerste 100 
% passieve gebouw in België en is vandaag een 
toonbeeld van duurzame renovatietechnologie

• Staatsarchieven (Namen en Gent): Ethias is 
eigenaar van de Staatsarchiefgebouwen in Namen 
en Gent. Beide constructies, die werden gebouwd 
voor 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 certificatiepro-
cedure 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)

• NAOS (Luxemburg): het BREEAM "Excellent"-
certificaat werd eind 2018 behaald voor de “design 
stage” (ontwerpfase) van dit kantoorgebouw in het 
Groothertogdom Luxemburg. De evaluatie na de 
eigenlijke bouw is nu aan de gang

• Joint venture met de Belgische Weerts Group, actief 
in logistiek: deze lokale joint venture zal investeren 
in nieuwe duurzame gebouwen en een groot aantal 
banen creëren

Graphique

Graphique

Investeringen in groene obligaties in miljoen euro

 in miljoen euro

Directe beleggingen 
in groene obligaties
“Green bonds” zijn (groene) obligaties uitgegeven door 
een bedrijf of overheidsinstantie (internationaal agent-
schap, Staat, lokale overheid, enz.) om projecten, activa 
of activiteiten met een milieuvoordeel te financieren. In 
de loop van 2020 heeft Ethias een bedrag van 199 mil-
joen euro belegd in green bonds, een stijging met 86 % 
ten opzichte van 2019. 

430 miljoen euro geïnvesteerd in 
groene obligaties in 2020

Investeringen in kantoren met Green Label

2018 2019 2020
111

89

138 138

231

430

2018 2019 2020
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Verantwoorde beleggingsproducten 
die we via onze levensverzekeringen 
aan onze klanten aanbieden 
Ons verantwoord investeringsbeleid komt ook 
tot uiting in de beleggingsproducten die be-
schikbaar zijn voor onze particuliere klanten, 
bedrijven en collectiviteiten.

Voor onze institutionele klanten

Via het Fonds Global 21 Ethical: het multicol-
lectiviteitenfonds Ethias Global 21 Ethical is 
bestemd voor het beheer van de reserves van 
de pensioenverzekeringen en de groepsver-
zekeringen. Dit fonds draagt het label Ethibel 
Excellence en is voorzien van twee solidaire me-
chanismen ten gunste van het Réseau Financité 
en Fairfin. Naargelang de keuze van de cliënt 
stort Ethias 0,05 % van het gemiddeld geïnves-
teerde 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.

Via het compartiment "Ethique” van het Ethias 
Life Fund, aangeboden in onze fondsen met aan-
gewezen activa: het doel van dit compartiment 
is te investeren in aandelen- en bedrijfsobliga-
tiefondsen met ecologische, maatschappelijke 
of ethische criteria in hun langetermijnstrategie.  

Voor onze particuliere klanten

Via het fonds Invest 23 Mundo: onze particuliere 
cliënten hebben ook de mogelijkheid om in het 
compartiment "Ethique" van het Ethias Life Fund 
te beleggen via het interne beleggingsfonds “23 
Mundo”.  
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PLANET
HET MILIEU 
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MILIEUGOVERNANCE
Ook al lijken de dienstverleningsactiviteiten van Ethias op zich niet 
vervuilend, de onderneming en haar medewerkers vertegenwoordigen 
toch een "milieu-impact" via hun verplaatsingen, hun energieverbruik, de 
afvalproductie, de CO2-uitstoot en het water-/papierverbruik.

Als verantwoordelijke verzekeraar heeft Ethias bijzondere aandacht voor 
de klimaatproblematiek en de impact ervan op het milieu. 
Sinds 2007 laat zij regelmatig een energie-audit van haar koolstofvoetafdruk uitvoeren en zoekt zij 
voortdurend naar nieuwe manieren om die afdruk te verkleinen.

In 2020 hebben de inspanningen van Ethias om haar energieverbruik te verminderen, in combi-
natie met de effecten van homeworking, hun vruchten afgeworpen: onze emissies zijn met 26% 
gedaald, en zelfs met 30,5% als we rekening houden met de parallelle stijging van het aantal 
medewerkers (+7%)!

Dit is een mooie prestatie die bevestigt dat wij in staat zijn de reductiedoelstelling van 30% in ons 
“Change Over”-plan tegen 2025 te bereiken!

In 2020 vertegenwoordigde deze voetafdruk 4.093 ton CO2, 
waarvan 90% afkomstig is van mobiliteit (wagenpark) en gebouwen. 

Om haar inspanningen verder te optimaliseren heeft Ethias een resoluut beleid ontwikkeld om haar 
ecologische voetafdruk op de volgende 5 gebieden te verkleinen: 

Afvalver- 
mindering

Green IT Verantwoorde 
aankopen en 
leveranciers

Beheer van haar 
gebouwen

Mobiliteit

Sinds 2019 houdt Ethias in haar koolstofbalans ook rekening met de CO2-emissies van voertuigen uit 
het "Flex@Ethias"-plan, het cafetariaplan voor Ethias-medewerkers dat in hetzelfde jaar is gelanceerd.

CO2 Neutral Company
In 2020 ontving Ethias het "CO2 Neutral®"-label. Dit label garandeert dat or-
ganisaties die het ontvingen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact 
berekenen, verlagen en compenseren.

In tegenstelling tot “greenwashing” kan dit label alleen verkregen worden dankzij serieuze 
klimaatinspanningen. Het label is gevalideerd door Vinçotte. 

Dankzij onze deelname aan het project "Reforesting in Zambia" konden wij onze CO2-uitstoot 
in 2020 compenseren. Alle info over ons plan “Change Over” is te vinden op pagina 58. 

Jaarlijks verbruik (in ton CO2)

REFORESTING
IN ZAMBIA

2017 2018 2019

Flex

2020

4 907 4 718
5 495 

4 093 
Flex
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Mobiliteit
Een mobiliteitsbeleid voor medewerkers

Ethias heeft zich publiekelijk voor het thema 
“zachte mobiliteit” ingezet omdat zij ervan 
overtuigd is dat mobiliteit van cruciaal belang 
is voor de toekomst van onze samenleving, maar 
ook omdat zij zich positioneert als pionier op 
dit gebied. 

De onderneming voert immers al vele jaren een 
dynamisch en proactief “verplaatsingsbeleid”: 
zij zet daarbij in op een intelligente en milieu-
vriendelijkere mobiliteit, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van openbare vervoermiddelen en 
zachte voortbewegingstoestellen om de ver-
plaatsingen van medewerkers te verbeteren. 

Sinds 2012 is Ethias een pilootentiteit in “Tous 
Vélo-Actifs”: een initiatief van de Waalse 
Overheidsdienst Mobiliteit dat de fiets binnen 
het bedrijfsleven wil promoten als vervoermid-
del voor woon-werkverkeer. Tegelijkertijd was 
Ethias een van de eerste bedrijven die zich 
aansloot bij de Cel Mobiliteit van de Waalse 
werkgeversorganisatie UWE, die onder meer 
de opleiding van de Waalse Mobility Managers 
organiseert.

Dankzij de steun die zij biedt en de vele initi-
atieven die zij intern uitrolt, heeft Ethias eind 
2020 het label "Tous Vélo-Actifs" en de badge 
“Beste fietsparking voor medewerkers” ontvan-
gen uit handen van de Waalse Overheidsdienst 
Mobiliteit.

Ethias blijft haar medewerkers aanmoedigen 
om verdere inspanningen te leveren en hun ver-
voersgewoonten te veranderen. Zo promoot zij 
ook carpooling en openbaar vervoer.

Ethias carpoolt 
Ethias verleende haar steun aan alternatieve 
mobiliteitsprogramma's van de openbare over-
heden, zoals “Covoit-stop”. Zij lanceerde ook 
een project waarbij meer collega's carpooling 
konden uitproberen en tegelijkertijd het be-
lastingvoordeel genieten. De keuze ging uit 
naar het platform “ComOn” om dit initiatief te 
ondersteunen.

Ethias Commuty
In juni 2020 nam Ethias de app “Commuty” in 
gebruik om het beheer van parkeerplaatsen voor 
personeelsleden te optimaliseren. Dankzij deze 
toepassing weten collega's op voorhand dat er 
een parkeerplaats voor hen is gereserveerd en 
vermijden zij dus onnodig “heen en weer gerij” 
om een beschikbare plaats te vinden. 

De app geeft ook voorrang aan collega's die 
carpoolen.

Ethias fietst
Sinds 2014 stelt Ethias een vloot van 10 be-
drijfsfietsen (waaronder één elektrische) ter 
beschikking van haar personeelsleden voor hun 
persoonlijke verplaatsingen tijdens de middag-
pauze en/of na het werk. 

Tevens werd een gratis oplaadpunt voor elektri-
sche fietsen geïnstalleerd in de parkeergarage.

Sinds 2015 organiseer t Ethias de actie 
“Lenteweer, Fietsweer” en biedt zij de fietspen-
delaars onder de medewerkers een gratis onder-
houd/nazicht van hun fiets aan. Een belangrijk 
preventiegebaar voor een verzekeraar.

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

In lijn met haar streefdoel om koolstofneutraal 
te worden, overweegt Ethias om 100% elektri-
sche voertuigen in haar wagenpark op te nemen 
voor verplaatsingen tussen de zetels. 

Maar de beste verplaatsing is degene die je niet 
maakt! Om het aantal dienstverplaatsingen te 
verminderen, heeft Ethias videoconferentiesys-
temen geïnstalleerd voor werkvergaderingen 
tussen de bedrijfszetels in Hasselt en Luik.

Personeelsleden kunnen gratis beschikken over 
een railpass voor beroepsverplaatsingen en zij 
kunnen de aanschaf van een fiets of speed pe-
delec financieren.

Tot slot komt Ethias ook tussen in het eer-
ste jaar van het Blue-bike-abonnement voor 
personeelsleden.
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Homeworking als 
ondersteuning van onze 
streefdoelen

De CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer 
heeft een zeer aanzienlijke milieu-impact.  

Het systeem van veralgemeend thuiswerken, 
dat in 2019 van start was gegaan, werd in 
2020 versneld uitgerold om in te spelen op de 
verplichte maatregelen naar aanleiding van de 
gezondheidscrisis. Die veralgemeende uitrol 
zorgde voor een merkbaar positief effect op 
de vermindering van het aantal verplaatsin-
gen (-28%) en op de energiebalans van onze 
gebouwen (-27%), ondanks de opname in 
onze koolstofvoetafdruk van het huishoudelijk 
verbruik 2020 als gevolg van telewerken (83 
tCO2).

De emissies in verband met telewerken worden 
geraamd op 0,47 kgCO2/persoon/dag. Zij 
houden rekening met de gemiddelde Belgische 
mix voor elektriciteitsverbruik (verlichting 
+ computerapparatuur) en met verwarming 
naargelang de temperaturen (van oktober tot 
maart). 

Anderzijds hebben de “vergaderingen op 
afstand” geleid tot een aanzienlijke daling van 
het aantal verplaatsingen tussen én binnen 
gebouwen. Elke vergaderzaal en elk bureau 
is nu immers uitgerust met een geïntegreerd 
visioconferentiesysteem. 

Deze nieuwe werkmodaliteiten hadden een 
positief effect op:

• CO2 door verplaatsingen: 28% 
emissiereductie 

• Totale emissies i.v.m. de infrastructuur van 
onze gebouwen: -25%

• Verbruiksgoederen: -6%
• Papier: -35%
• Vlees: -58%
• Afval: -51%

Op grond van deze resultaten is Ethias overtuigd 
van de ecologische kansen die thuiswerken 
biedt en is zij vastbesloten alle middelen aan 
te wenden om het systeem van homeworking 
gedeeltelijk voort te zetten na de COVID-crisis. 

Reductie van de 
CO2-uitstoot 

Uit de CO2-voetafdrukmeting die jaarlijks door 
CO2logic wordt uitgevoerd, is gebleken dat de 
totale uitstoot van Ethias is gedaald.

Deze daling van onze CO2-uitstoot vloeit voort 
uit de impact van homeworking, dat sinds 2019 
is ingevoerd en in 2020 werd geïntensiveerd, 
maar ook uit alle acties die Ethias de voorbije 
jaren heeft ondernomen.

Deze resultaten bevestigen de relevantie van 
onze initiatieven en bepalen onze vastberaden-
heid om onze inspanningen verder op te voeren 
via een ambitieus plan.

De acties die in 2012-2013 werden ondernomen, 
gaan ook verder in 2020: 

• Afsluiten van stroomleveringscontracten 
met een garantielabel voor de groene 
oorsprong van de elektriciteit. Dit label 
waarborgt namelijk de levering van energie 
die is opgewekt door hydro-elektriciteit, 
windkracht, co-generatie of zonne-energie 
(energie 2030)

• Meting van de koolstofvoetafdruk, in part-
nership met de vennootschap CO2Logic, die 
resulteert in actievoorstellen om de voetaf-
druk te verminderen. Sinds 2018 gebeurt de 
meting van de koolstofvoetafdruk jaarlijks 
(voordien om de twee jaar)

• Partnership met Bpost voor de CO2-
compensatie voor postverzendingen

• Modernisering van de toestellen voor 
productie en beheer van verwarming-/airco 
en o.m. vervanging van het aircosysteem in 
ons Alleur-gebouw

• Gedetailleerde monitoring van het energie-
verbruik voor onze verschillende gebouwen 
en regionale kantoren om corrigerende 
maatregelen te bepalen

• Invoering van corrigerende en/of innovatie-
ve maatregelen om onze uitstoot te vermin-
deren (plaatsing van energiemetingsmodu-
les en aanwezigheidsdetectoren)

36% reductie van het aantal kilometers 
afgelegd met onze bedrijfsauto's in 2020

Steun aan Climathon
Climathon is een jaarlijks internationaal programma dat klimaatactie mogelijk maakt door de concretisering van tastbare entrepreneursprojecten. 
Het idee is om ook de ontwikkeling van bedrijven en start-ups te versnellen en daarbij te vertrouwen op de ontwikkeling van lokaal beleid. 

De 2e Climathon van Luik vond plaats op 12 en 14 november 2020 en steunde op drie belangrijke stappen om klimaatactie mogelijk te maken: 

• Definiëren van lokale, klimaatgerelateerde uitdagingen 
• Oplossingen ontwikkelen om deze uitdagingen aan te gaan 
• Langetermijnondersteuning bieden om de oplossingen te realiseren

Omdat Ethias zich ervan bewust is dat de klimaatverandering gevolgen heeft voor haar activiteiten en voor haar ecosysteem en omdat deze 
uitdagingen centraal staan in haar activiteit, heeft Ethias de "ecologie"-challenge gesponsord.

51 deelnemers konden nadenken over en oplossingen voorstellen voor de vraag "Hoe kunnen we de luchtkwaliteit in onze steden verbete-
ren en de gevolgen van hittegolven beperken?”
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Afvalvermindering
Hoewel afvalsortering deel 
uitmaakt van eenieders 
privégewoonten, is het nog een 
stuk moeilijker om dit binnen de 
onderneming te organiseren en 
vooral om het te verankeren in de 
mentaliteit van alle medewerkers. 
Daarom maakt Ethias het personeel 
regelmatig bewust voor het belang 
van een correcte afvalinzameling 
en -sortering.

Papierverbruik
De digitale transformatie van Ethias werd in 
2020 verder gestimuleerd via talrijke acties om 
het papierverbruik te verminderen:

• Maximaal inzetten op facturatie via e-mail 
• Groene kaarten digitaal verzenden
• Gebruik van elektronische aangetekende 

zendingen veralgemenen
• De Klantenzone van onze website en de 

digitale functies ervan promoten
• Doelstellingen voor papiervermindering per 

dienst vastleggen
• Sensibiliseringsacties voeren en best 

practices uitwisselen (bijv. promoten van 
“centraal” i.p.v. “lokaal” printen)

• Minder reclame op papier, meer digitale en 
doelgerichte communicaties realiseren 

• Het standaard verzendingskanaal in IMS 
wijzigen voor honderden documenten (59 
% van de uitwisselingen met onze klanten 
verlopen nu digitaal vs. 51% in dezelfde 
periode in 2019)

• De verdere overstap naar de Guidewire-tool, 
waarvoor digitaal het standaardcommuni-
catiekanaal is (met ook een gedigitaliseerde 
handtekening van de verantwoordelijke): 
77 % van de uitwisselingen met onze klant 
verlopen nu al via e-mail. De resterende 
correspondentie wordt nagenoeg volledig 
“op gecentraliseerde wijze” afgedrukt

• De vervanging en reorganisatie van het fo-
tokopieerpark in juni 2020 (zowel in Luik als 
in Hasselt). Als gevolg daarvan worden alle 
afdrukken automatisch "vertraagd", d.w.z. 
het printen begint pas na een handmatige 
validatie op het kopieerapparaat zelf. Dit is 
een verdere stap naar digitalisering, maar 
ook naar papiervermindering

• De oprichting van een digitale helpdesk om 
onze klanten te begeleiden in het digitale 
transitieproces

• In 2018 werd een pilootproject voor het 
verzamelen van papieren handdoekjes 
opgezet. In 2019 zorgde de recyclage van 
1604 kg papier voor een daling van de 
koolstofuitstoot met 695 kg CO2. Ondanks 
het nagenoeg volledige homeworking heeft 
Ethias in 2020 toch 840 kg papier kunnen 
recycleren, wat een vermindering van de 
koolstofuitstoot met 364 kg inhoudt

70 ton papier en karton gerecycleerd in samen-
werking met de vzw Terre in 2020 

(-35%ten opzichte van 2019)

Andere verbruiksgoederen
Naast papier en karton wil Ethias ook de recycla-
ge van apparaten en andere verbruiksgoederen 
optimaliseren:

• Bestelling van stoelen met “cradle-to-crad-
le”-certificaat (90 % recycling - Certificering 
“Quality Office”)

• Schenking van bureaus en ander meubilair 
aan caritatieve instellingen en scholen

• Inzameling van batterijen in samenwerking 
met Bebat

Graphique

Papierverbruik in kg 

2017 2018 2019 2020

158 200

112 030 108 700

70 000
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Green IT
Hoewel IT-tools de milieuaspecten 
ondersteunen door de 
papierbesparing die zij opleveren, 
kunnen zij zelf ook een bron van 
energieverbruik zijn. 
Ethias werkt samen met haar IT-filiaal NRB om 
deze impact te verminderen door haar infra-
structuur en processen te optimaliseren, maar 
ook door:

• De lancering van een interne campagne 
om digitale opslagruimtes bij Ethias te 
reduceren

• De migratie van mailarchieven naar 
cloud-oplossingen

• De schenking, via Digital4Youth, van 
Ethias-laptops aan scholen en vzw’s om de 
levensduur van de toestellen te verlengen 

• De virtualisering van de NRB-servers om 
het aantal fysieke servers en daarmee de 
energiebehoefte qua stroom en koeling te 
verminderen

• Het project voor de installatie van een wind-
turbine met als doel 40% van de energiebe-
hoeften van de NRB te produceren

Personeelsrestaurants
Hoewel Ethias de activiteiten 
in haar personeelsrestaurants 
heeft moeten staken wegens 
de gezondheidscrisis, is 
zij in 2020 gestart met een 
grondige herziening van haar 
cateringdiensten. 
Zo is zij een partnerschap aangegaan met ISS 
Facility Services. Dit partnerschap omvat:

• Gebruik van biologische en/of plaatselijk 
geproduceerde producten

• Naleving van het Fairtrade@Work-label
• Afvalvermindering
• Inschrijving voor het Charter "Green Deal - 

Duurzame kantines"

Verantwoorde aankopen 
en leveranciers

Sinds 2017 staat onze dienst Procurement in 
voor de aankoop van alle goederen en diensten 
om zo de beste garanties tegen de beste 
voorwaarden te verkrijgen. 
Ethias ziet erop dat aanbestedingen voor producten en diensten 
de milieu- en duurzaamheidscriteria in aanmerking nemen. Wij 
houden ook rekening met ecologische criteria door te kiezen 
voor recycleerbare en energiebesparende materialen en voor 
ecologische en biologisch afbreekbare producten.

Ethias ziet er ook op toe dat de algemene voorwaarden van 
alle bestelbonnen een artikel bevatten waarin 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 beroep

In 2020 heeft Ethias de “Green Deal Circulaire Aankopen” onder-
schreven. Deze Deal heeft tot doel de ontwikkeling van een circu-
laire economie in Wallonië te bevorderen. Dit initiatief moedigt 
elke organisatie, publiek of privaat, aan zich in te zetten voor 
circulariteit door middel van zeer concrete acties. Economische 
kansen, competitiviteit en milieuoverwegingen staan centraal 
in dit duurzaamheidsproject.

Voor de versie 2020 van haar investeringscode heeft Ethias 
beslist zich af te stemmen op de uitsluitingscriteria van de 
“Towards Sustainability”-norm, die op initiatief van Febelfin is 
ontwikkeld voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame 
financiële producten. Verder wil zij deelnemen aan de inspan-
ningen om een verdere opwarming van de aarde te voorkomen.

Alle alcoholgeldispensers voor intern gebruik of verdeling in 
het kader van onze gemeenschapssteun voldoen aan de criteria 
voor lokale productie om zo de verplaatsingen op het vlak van 
fabricage en levering te beperken. Zowel hun eenvoudige maar 
doeltreffende ontwerp als materiaalkeuze voldeden bovendien 
aan de criteria voor gemakkelijke recyclage.

In de week van 17 tot 23 februari 2020 had onze CEO, Philippe 
Lallemand, de gelegenheid om de Fairtrade@Work-campagne 
te steunen via een video op het LinkedIn-netwerk. Hij moedigde 
daarbij andere bedrijven aan om maatschappelijk verantwoorde 
initiatieven te nemen. Bij Ethias zorgen de 750.000 kopjes koffie 
die we jaarlijks verbruiken voor premies die rechtstreeks aan 
lokale coöperanten en producenten worden uitbetaald.

Voor de levering van elektriciteit sluit Ethias stroomleve-
ringscontracten af met een garantielabel voor de groene oor-
sprong van de elektriciteit. Dit label waarborgt de levering van 
energie opgewekt door hydro-elektriciteit, windkracht, cogene-
ratie of zonne-energie. (energie 2030)
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Graphique

CHANGE OVER : 
OP WEG NAAR KOOLSTOFNEUTRALITEIT!
Sinds 2003 hanteert Ethis een participatieve aanpak in haar MVO-beleid 
en volgt zij proactief de klimaatveranderingen op.
Ethias is zich ervan bewust dat de klimaatverandering en de aantasting van het milieu een exis-
tentiële bedreiging vormen voor Europa en de rest van de wereld. Die veranderingen bedreigen het 
voortbestaan van de mensheid.

Als reactie op de klimaatverandering heeft Europa de “Green Deal” gelanceerd met als doel om 
tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn.

In 2020 heeft Ethias een volgende stap gezet door haar meerjarenplan "Change Over" te ontwik-
kelen. Zo wil zij binnen 10 jaar een koolstofneutrale verzekeringsmaatschappij zijn. Daarbij zal zij 
in een eerste fase haar huidige emissies compenseren. Dit plan berust op twee belangrijke pijlers:

• Energiesoberheid en -efficiëntie: keuze voor passieve gebouwen, onnodige verplaatsingen 
beperken, homeworking verder ontwikkelen, overtollig energieverbruik maximaal beperken ... 

• Energieshift: geleidelijk overschakelen op elektriciteitsvormen die worden aangedreven door 
koolstofarme bronnen. Deze transformatie zal vooral betrekking hebben op de infrastructuur 
en alle mobiliteitsaspecten van de medewerkers. Ethias nam het voortouw en besloot haar 
ecologische impact te kwantificeren voor een betere beperking ervan dankzij talrijke acties op 
het terrein.

Om de medewerkers voor deze verandering te sensibiliseren en hen bij de aanpak ervan te 
betrekken, heeft Ethias in het najaar van 2020 een grote interne enquête over hun mobiliteit 
opgezet.

1 078 werknemers namen deel aan de enquête over interne mobiliteit  
(bijna 70% van het personeelsbestand)

De 3 stappen in het "Change Over"-plan:
2020
Het plan lanceren

Compensatie van onze 
emissies via een herbebos-
singsproject in Zambia met 
de volgende streefdoelen:

• Duurzaam verhogen van de 
oogstopbrengsten, de in-
komsten en het welzijn van 
kleine landbouwbedrijfjes

• Terugdringen van onge-
controleerd bosverlies 
en -degradatie door het 
verhogen van de netto 
bosbedekking

Vanaf 2021: geleidelijke 
omschakeling van ons wa-
genpark naar meer hybride 
en elektrische voertuigen 
en voortzetting van ons 
homeworkingbeleid om het 
aantal verplaatsingen te 
verminderen.

2025
Onze CO2-emissies met een 
derde verminderen

Wij zullen dit bereiken door:
• Bestaande gebouwen 

te renoveren of nieuwe 
gebouwen op te trekken 
volgens de principes van 
duurzaam bouwen

• Verdere inspanningen 
te leveren om de CO2-
voetafdruk van ons wagen-
park te verminderen

2030
Koolstofneutraliteit 
bereiken

Wij zullen dit bereiken 
dankzij:

• Koolstofarme gebouwen
• Een wagenpark met emis-

sievrije voertuigen
• De verkleining van onze 

digitale voetafdruk in 
samenwerking met NRB
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BEHEER VAN ONZE GEBOUWEN
Vermindering van de bezettingsgraad
In 2020 heeft Ethias haar acties op vastgoedvlak voortgezet om het aantal vierkante meters aan 
bezette kantoorruimte, en daarmee haar koolstofvoetafdruk, te verminderen. 300 collega's waren 
rechtstreeks betrokken bij deze reorganisatie van de werkruimtes in Luik. Deze aanpak wordt met 
name ondersteund door de uitrol van homeworking, want op die manier kan de werkruimte verder 
worden geoptimaliseerd.

Hasselt
Om de bezette oppervlakte verder te verminde-
ren en haar doelstelling van koolstofneutraliteit 
te bereiken, is Ethias ook begonnen met grondi-
ge renovatiewerken aan haar gebouw in Hasselt. 
Tegen 2024 zullen de activiteiten van Ethias nog 
slechts 9.000 m² van het gebouw innemen te-
genover 21.000 m² vandaag. 

Doelstelling 2024: 9 000 m² voor Hasselt 
21 000m² in 2020

Strategische keuzes bij renovatie
Onze gebouwen worden vandaag in real time bewaakt zodat de tech-
nische installaties kunnen worden geprogrammeerd volgens de reële 
behoeften en het verwachte comfort.

Wanneer wij onze zetels renoveren of bouwen, zullen wij gebruikmaken 
van de meest recente technologieën, zoals de installatie van “Smart 
Building”-sensoren.

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

Voor de renovatie van haar vestiging in Hasselt doet Ethias een beroep 
op botanische specialisten om de aanwezigheid van planten en bomen te 
vergroten en zo de CO2-uitstoot te neutraliseren die door de activiteiten 
van het personeel in het gebouw wordt veroorzaakt.

Ethias werkt met Concept Stores, commerciële agentschappen die dicht 
bij de klanten staat. De producten voor de bouw/renovatie en meubilering 
van deze agentschappen zijn gerecycleerde of recycleerbare materialen. 
Er werd een kaderovereenkomst ondertekend met een designbureau om 
die milieugedachte verder te ontwikkelen.

In 2020 werden 2 nieuwe Concept Stores geopend. 

De afgelopen 4 jaar heeft Ethias de 
oppervlakte van haar gebouwen in Luik met 

33% verminderd.

Luik
Sinds 2017 heeft Ethias 3 van haar 4 gebouwen 
in Luik verkocht om haar activiteiten samen te 
brengen op één enkele site (verkoop van het 
Prémontrés-gebouw in 2020: -1.600 m²).

Rives Ardentes

Ethias heeft recent de keuze van haar toekom-
stige locatie in Luik gevalideerd: een nieuw 
gebouw in de eco-wijk Rives Ardentes. Op die 
manier zal zij de huidige oppervlakte met 25% 
kunnen verminderen. 

De specificaties van dit nieuwe gebouw komen 
tegemoet aan vele ecologische overwegingen, 
zoals:

• Een “BREEAM Excellent” en “Very Good” 
certificering

• Optimale toegankelijkheid via zachte mobi-
liteit of openbaar vervoer

• Een vermindering van de thans bezette 
oppervlakte met 25%

• Een ruime fietsenstalling
• Een ecologische en duurzame architectuur

Doelstelling 2024: 15 000 m² voor Luik 
20 000m² in 2020

2017 20192018 2020
Doelstelling

2024

30 000 28 000

21 500 20 000
15 000
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GOVERNANCE 

Mondiaal Pact van 
de Verenigde Naties

In 2006 sloot Ethias zich aan bij het 
Mondiaal Pact van de Verenigde Naties. 
In 2020 hernieuwde zij haar aansluiting. 
De principes van het Mondiaal Pact 
blijven integraal deel uitmaken van de 
ondernemingsstrategie. 

Dit Pact legt een globaal kader vast in 
termen van ethiek, naleving van de rech-
ten van de mens, naleving van het recht 
op arbeid en qua milieubeleid. 

Ethias vertaalt dit globale kader dage-
lijks in concrete acties, met de betrok-
kenheid van al haar stakeholders en met 
aandacht voor haar waarden. Deze acties 
zijn opgenomen in een tabel achteraan.

INTEGRITEIT
De activiteiten van de onderneming zijn gebaseerd op sterke waar-
den, die de leidraad vormen voor haar werk, haar organisatie en haar 
beleidslijnen.

Integriteit is de kern van deze waarden en moet de 
leidraad zijn voor de dagelijkse beslissingen en 
acties van alle medewerkers. Zo wordt het vertrouwen 
van de stakeholders opgebouwd en blijven haar 
geloofwaardigheid en reputatie, die belangrijke 
factoren zijn voor haar succes, behouden.
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 het kader van haar governance besteedt Ethias aandacht aan de kli-
maatrisico's (klimaatopwarming, vervuiling, enz.), die de rentabiliteit 
van haar producten of zelfs de continuïteit van haar activiteiten in gevaar 
zouden kunnen brengen.

Als onderdeel van haar ORSA-proces (Own Risk Self Assessment) evalu-
eert Ethias elk jaar de mogelijke gevolgen van een natuurramp. De stres-
stests die bij deze gelegenheid zijn uitgevoerd, maken het dus mogelijk 
om het herverzekeringsbeleid van de onderneming in vraag te stellen.

Haar ethische investeringscode sluit bovendien investeringen uit in in-
dustriële activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu.
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Codes

Sociaal-ethische code
Deze code verwijst naar de waarden en en-
gagementen van de onderneming, waaron-
der de basisprincipes van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), en voorziet in de 
installatie van het Ethisch Comité. Op het vlak 
van arbeidsrelaties herbevestigt de sociaal-ethi-
sche code de verbondenheid van Ethias met de 
basiswaarden van de sociale economie die een 
rendabele, economische activiteit wil koppelen 
aan een beleid gericht op de mens, aan wie voor-
rang wordt gegeven.

Er bestaat een procedure voor het melden van 
een inbreuk op de sociaal-ethische code.

Gedragscode 
van de Directie Financiën
De gedragscode legt een geheel van beroeps-
deontologische regels en specifieke procedures 
vast om ervoor te zorgen dat de personeelsleden 
van de Directie Financiën hun opdracht uitvoe-
ren in naleving van de Ethias-waarden.

Basiswaarden van de ondernemingen in de sociaal-ethische code

 ✓ Respect voor menselijke waardigheid en privacy
 ✓ Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandeling
 ✓ Verbod, in de arbeidsrelatie, op alle discriminatie op basis van geslacht, ras, nationaliteit, 
(geloofs-, filosofische of politieke) overtuiging of, sociale origine, individuele fysieke kenmerken 
of de gezondheidstoestand

 ✓ Gelijke behandeling en gelijke kansen
 ✓ Beroepsopleiding en ontwikkeling van kwalificaties bij medewerkers
 ✓ Aanmoediging van een intern communicatiebeleid
 ✓ Verbod op pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en elke vorm van geweld
 ✓ Naleving van wetten en reglementen, van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten
 ✓ Naleving van de procedures en richtlijnen in de onderneming
 ✓ Vrijwaring van uitstekende omstandigheden qua veiligheid, hygiëne en welzijn op het werk

De engagementen van Ethias in de sociale economie

Vanuit de waarden van solidariteit en sociale vooruitgang wil Ethias ten volle haar maatschappelijke, 
sociale en ecologische verantwoordelijkheden opnemen. 

Haar engagementen in dit verband zijn nu geformaliseerd in een handvest met de volgende 
uitgangspunten:

• Naleving van het recht op vereniging en erkenning van het recht op collectieve onderhandeling
• Afschaffing van alle vormen van dwangarbeid
• Afschaffing van kinderarbeid
• Afschaffing van discriminatie inzake tewerkstelling en beroep. 
• Corruptiebestrijding
• Actie tegen corruptie in al zijn vormen, met inbegrip van geldafpersing en smeergeld
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AMBITIES 2021
Het Directiecomité van Ethias en het paritair Ethias Comité herbevestigen hun wens om MVO te 
verankeren in de strategische bouwstenen van de onderneming, die niet alleen een werkgever en 
verzekeraar is maar ook een investeerder en verantwoordelijke actor in de samenleving.

In 2021 zal Ethias de 10 principes uit het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties blijven hanteren als 
basis voor al haar MVO-acties en -activiteiten. Daarnaast zal zij haar referentiekader uitbreiden tot de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG’s) die de VN heeft 
uitgetekend en die op een steeds grotere maatschappelijke aandacht kunnen rekenen.

Terwijl Ethias haar steun aan de verschillende post-COVID herstelplannen 
voortzet en haar strategie voor duurzaam investeren verder uitrolt, 
heeft zij bovendien besloten de tot dusver gevoerde MVO-activiteiten te 
versterken en het actieplan voor 2021 toe te spitsen op 4 doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling:

BESTRIJDING VAN ARMOEDE, 
OVERAL EN IN AL HAAR VORMEN
Economische groei moet worden gedeeld om duurzame banen te scheppen en gelijkheid te bevorderen.

GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN 
OP ELKE LEEFTIJD
Een goede gezondheid verzekeren en welvaart voor alle leeftijden promoten. Gezondheid is essentieel 
voor duurzame ontwikkeling.

DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN
Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.

STRIJD TEGEN KLIMAATVERANDERING
De strijd tegen klimaatopwarming is onlosmakelijk verbonden met de verwezenlijking van duurzame 
ontwikkeling.

OP WEG NAAR KOOLSTOFNEUTRALITEIT!
Sinds 2008 meet Ethias haar CO2-uitstoot en werkt ze aan het verminderen van haar kool-
stofvoetafdruk. In 2020 heeft Ethias zich ertoe verbonden een ambitieuze strategie voor te 
stellen om de onderneming tegen 2030 koolstofneutraal te maken! 

Alle details van ons plan “Change Over” zijn te vinden op pagina  58.

Meer dan 5.000 medewerkers die zich inzetten 
voor een meer duurzame samenleving
In het kader van haar groepsstrategie, die in 2020 is ingevoerd, 
zal Ethias in haar volgende niet-financiële verslagen de activi-
teiten van al haar dochterondernemingen opnemen.
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10 VN PRINCIPES  
die bedrijven uitnodigen om:

De antwoorden van Ethias

De internationaal aanvaarde mensenrechten 
te eerbiedigen en te bevorderen

• Paritair Ethisch Comité
• Integriteitsbeleid
• Sociaal-ethische code
• Ethische investeringscode
• Ondertekening UN PRI

Er zich steeds van te vergewissen 
dat zij niet medeplichtig zijn aan 
schending van de mensenrechten

• Ondertekening van een IAO-overeenkomst 
 door alle leveranciers
• Ethische investeringscode
• Ondertekening UN PRI

De vrijheid van vakvereniging te respecteren en het 
recht op collectieve onderhandelingen te erkennen • Bestuur met aandacht voor de sociale relaties

Zich in te spannen voor de uitbanning van iedere 
vorm van verplichte en gedwongen arbeid

• Ondertekening van een IAO-overeenkomst 
 door alle leveranciers

Zich in te spannen voor de effectieve 
afschaffing van kinderarbeid

• Ondertekening van een IAO-overeenkomst 
 door alle leveranciers

Zich in te spannen voor de uitbanning van 
discriminatie in arbeid en beroep

• Diversiteitscharter
• “Women in Finance” Charter
• Talentmanagementbeleid

Voorzorg te betrachten bij hun 
benadering van milieu-uitdagingen

• Change Over (koolstofneutraliteit vanaf 2030)  
 en koolstofcompensatieprojecten
• Milieugovernance
• Ethische investeringscode
• Ondertekening UN PRI

Initiatieven ondernemen om een groter 
milieubesef te bevorderen

• Change Over (koolstofneutraliteit vanaf 2030)  
 en koolstofcompensatieprojecten
• Balans van de CO2-uitstoot
• Acties voor een multimodale mobiliteit

De ontwikkeling en de verspreiding van 
milieuvriendelijke technologieën te stimuleren

• Verantwoorde leveranciers
• Strategische keuzes op het vlak van renovatie

Elke vorm van corruptie tegen te gaan, 
inclusief afpersing en omkoping

• Integriteitsbeleid
• Ethische investeringscode
• Ondertekening UN PRI

TOETREDING TOT HET 
MONDIAAL PACT VAN 
DE VERENIGDE NATIES
In 2020 hernieuwde Ethias haar aansluiting bij het Mondiaal Pact van 
de Verenigde Naties, waartoe zij in 2006 is toegetreden. Dit Pact blijft 
integraal deel uitmaken van de ondernemingsstrategie:
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WAAROM EEN NIET-
FINANCIEEL VERSLAG?
Voor Ethias is de verwezenlijking 
van dit niet-financiële verslag de 
voortzetting van een aanpak die in 
2007 is ingezet met het opstellen 
van wat toen het "Maatschappelijk 
Verslag" werd genoemd. 
Deze vierde editie van het niet-financieel ver-
slag gaat verder dan de wettelijke verplichting. 

Dit document werkt overkoepelend. Het weer-
spiegelt de samenwerking tussen alle entiteiten 
binnen de onderneming om samen een gemeen-
schappelijk doel te bereiken: een maatschap-
pelijk verantwoorde verzekeraar zijn én blijven 
door de inspanningen te verdubbelen om de 
gezondheidscrisis aan te pakken.

De gehele onderneming draagt bij aan de tot-
standkoming van dit verslag. Zo informeren de 
verschillende departementen het MVO-team 
over alle initiatieven die zij in de loop van het 
jaar hebben genomen. 

Het verslag wordt vervolgens opgemaakt en in 
een definitieve vorm gegoten onder de auspiciën 
van het Ethisch Comité van Ethias (opgericht in 
2003). Het Ethisch Comité is een paritair orgaan, 
met evenveel vertegenwoordigers van de werk-
gever als van de werknemers. De opdracht van 
dit orgaan, dat wordt voorgezeten door de CEO, 
bestaat erin de MVO-strategie binnen de onder-
neming uit te rollen en te waken over de naleving 
van de sociaal-ethische regels. 

Het verslag maakt integraal deel uit van het 
financiële verslag en volgt dezelfde goedkeu-
ringsprocedure binnen de onderneming (via 
het Directiecomité, de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering). Dit verslag omvat de 
activiteiten van Ethias nv.

Voor de verwezenlijking van dit verslag heeft 
Ethias zich gebaseerd op de 10 principes uit 
het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties en 
de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) van de Verenigde Naties. Elk van de 
Ethias-acties wordt gestuurd door een globale 
strategie die gebaseerd is op deze principes 
en op de verbintenissen die eruit voortvloeien. 
Het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties en 
de 17 SDG’s, waarbij Ethias zich aansluit, vor-
men de rode draad in de MVO-aanpak van de 
onderneming.

V. U.: Nicolas Dumazy, 
rue des Croisiers 24      4000 Luik

com@ethias.be
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