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Vanbreda Risk & Benefits

Voorwoord

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen of Corporate Social Responsibility (CSR):
voor Vanbreda Risk & Benefits is het een bewuste keuze.
Onze onderneming functioneert in een omgeving waarin verschillende mensen en organisaties
actief zijn. Of het nu gaat om medewerkers, klanten, aandeelhouders of leveranciers, bij Vanbreda
Risk & Benefits vinden we het essentieel om op een correcte manier om te gaan met iedereen die van
ver of dichtbij bij ons bedrijf betrokken is.
Als makelaar en consultant weten we perfect hoe we uw mensen en uw patrimonium vandaag
moeten verzekeren tegen bestaande risico’s. Maar we voelen ons ook verantwoordelijk voor uw
toekomst. Het is voor ons een uitdaging om u ook op lange termijn te beschermen.
Net daarom hechten we zoveel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: door vandaag
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te investeren in mens, maatschappij en milieu, verzekeren we uw en onze toekomst.

Mark Leysen			

Pedro Matthynssens

Executive Chairman		

Managing Director

Maatschappij

Vanbreda besteedt jaarlijks meer dan 250.000 euro aan
liefdadigheid. Projecten van Artsen Zonder Grenzen, SOS
Kinderdorpen, de Koning Boudewijnstichting en vele andere
socialprofitorganisaties mogen al geruime tijd rekenen op
een financiële bijdrage. We laten ons daarbij niet inspireren
door commerciële motieven, maar door onze eigen sociale
verantwoordelijkheid.
Onze personeelsleden kunnen zelf ook projecten aanreiken
die in aanmerking komen voor een bijdrage. Er zijn wel een
aantal vereisten waaraan een voorstel moet beantwoorden.
Zo moet onze bijdrage fiscaal aftrekbaar zijn en moet het
project uitgevoerd worden in België en aan minstens één van
de volgende criteria voldoen:
•
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•
•

het project focust op de bescherming van de persoon in
zijn directe leefwereld;
het project bevordert de fysieke veiligheid van het individu;
het project bevordert de medische toestand van het
individu.

We moedigen het persoonlijke engagement van onze
medewerkers in de aangeboden projecten sterk aan. Het
vormt een belangrijk pluspunt in de selectie. Zo kunnen we
als bedrijf niet alleen een financiële stimulans bieden, maar
ook een actieve betrokkenheid van onze eigen medewerker(s)
stimuleren.
Om onze medewerkers de kans te geven hun persoonlijke
engagement waar te maken, werken we samen met
Time4Society (T4S). Deze organisatie brengt bedrijven en
maatschappelijk waardevolle projecten met elkaar in contact
rond heel concrete en haalbare projecten.
Wij willen ons niet beperken tot de zijlijn, maar staan mee in
het veld.

Mens

Bij Vanbreda Risk & Benefits willen we toegewijd bezig zijn
met iedereen rondom ons. Zoals we een verantwoordelijkheid
dragen naar onze klanten, doen we dat ook naar onze eigen
medewerkers. Hun drive, betrokkenheid en motivatie bepalen
ons succes. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren
in persoonlijke opvolging en ondersteuning.

Vorming en groei
We willen dat onze medewerkers het beste uit zichzelf halen.
Door te investeren in opleiding en begeleiding, ondersteunen
we hun persoonlijke ontwikkeling. Een goede match tussen
jobinhoud en individuele sterktes is ons doel.
•

Welzijn en gezondheid
We bouwen aan een gezonde en kwalitatieve werkomgeving
waarin medewerkers zich goed voelen. We besteden veel
aandacht aan gunstige arbeidsomstandigheden. Ook voor
interne dienstverlening leggen we de lat hoog:
•
•
•
•
•
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•

We organiseren werkplekbezoeken en ergonomische
analyses voor ons personeel.
We moedigen medewerkers vanaf 40 jaar aan om een
preventief medisch onderzoek te laten uitvoeren.
Elk jaar kunnen onze collega’s kiezen voor een gratis
griepvaccinatie.
Onze werknemers kunnen deelnemen aan jaarlijks
georganiseerde sportieve initiatieven, Plan S genoemd.
We bieden elke dag gratis fruit en verse soep aan.

•

•

Onze werknemers kunnen intekenen op een ruim aanbod
van interne en externe opleidingen. Op die manier krijgen
ze de kans om hun vak- en verzekeringstechnische kennis
uit te breiden en hun soft skills te verbeteren. Binnen elke
directie stimuleren we kennisdeling via interne workshops
en seminars.
Nieuwe medewerkers krijgen extra ondersteuning bij
de start. Dankzij een uitgebreid onthaalbeleid en een
individueel opleidingsschema kunnen we hen de eerste
maanden nauw begeleiden.
In functionerings- en opvolgingsgesprekken worden
prestaties, groei en opleidingsbehoeften van kortbij
opgevolgd door zowel de leidinggevende als HR.
We streven naar een marktconform en evenwichtig
loonbeleid, gebaseerd op functie-inhoud, inzet en
resultaten. Elk verloningspakket is in harmonie met interne
verhoudingen en de externe markt.

Mens

Personeelsevents
Een collegiale sfeer en aangename onderlinge relaties zijn
onmisbaar voor de goede werking van onze organisatie.
Op verschillende manieren proberen we samenwerking te
stimuleren:

Daarnaast vinden we het vanzelfsprekend dat iedereen
respectvol, beleefd en eerlijk is in de omgang. Er gelden
specifieke afspraken rond de behandeling van vertrouwelijke
informatie en we kijken er nauw op toe dat ieders privacy
gerespecteerd wordt.

•

Gelijke behandeling

•

Jaarlijks organiseren we tal van events (o.a. een
verrassingsreceptie, quiz, infodag, jubilarissenviering en
nieuwjaarsreceptie) om de collega’s nog meer te betrekken
bij ons bedrijf. Met onze jaarlijkse familiedag bereiken we
ook de familieleden van onze werknemers
Elke afdeling beschikt bovendien over een budget voor een
teamactiviteit.

In ons HR-beleid maken we geen onderscheid op basis van
geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid.
We wensen iedereen op gelijke voet te benaderen. In ons
selectieproces ondersteunen we diversiteit en streven we
ernaar mogelijkheden te scheppen voor minderheden.
We tolereren ook op de werkvloer geen enkele vorm van
discriminatie.

Bedrijfsethiek
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Als organisatie stellen we een aantal waarden en gedragsregels
voorop die als basis gelden voor elke vorm van samenwerking.
De klik met deze waarden is essentieel voor een succesvolle
aanwerving. Ook in de verdere loopbaan verwachten we dat
elke werknemer onze bedrijfswaarden uitstraalt en ernaar
handelt.

In dit kader ondertekende Vanbreda Risk & Benefits de
Diversiteitsverklaring van het Werkgeversplatform Diversiteit,
een gezamenlijk initiatief van de werkgeversorganisaties
UNIZO, VOKA en VKW. Door deze verklaring te onderschrijven,
zetten we ons in om diversiteit te cultiveren.

Milieu

Vanbreda Risk & Benefits verliest de omgeving nooit uit het
oog. We doen ons uiterste best om het milieu te ontlasten.
Daarom blijven we al onze activiteiten en processen kritisch
onder de loep nemen.
Afvalbeheer
We zijn overgeschakeld op bekers uit recycleerbaar of bioafbreekbaar materiaal.
Printen
Om de printkost te drukken en zo weinig mogelijk papier te
verbruiken, staan de meeste printers standaard ingesteld op
recto-verso en proberen we zo veel mogelijk documentatie
digitaal te bewaren. We vragen onze cliënten ook om zo weinig
mogelijk e-mails te printen.
Onze kantoorruimte
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In ons gebouw werken we met groene stroom. Bij de renovatie
van de Vanbreda Building werd gebruik gemaakt van duurzame
materialen en een goede isolatie.

Transport
We moedigen het gebruik van het openbaar vervoer aan door
het abonnementsgeld volledig terug te betalen. Wie met de
fiets naar het werk komt, krijgt een fietsvergoeding. Carpoolers
kunnen hun wagen parkeren op de Vanbreda-parking. Bij de
keuze van een leasewagen stimuleren we onze medewerkers
om voor een schone, veilige en energiezuinige auto te kiezen.
Met het project ‘ecodriving’ willen we twee doelen bereiken:
een vermindering van de ecologische belasting van het milieu
en een financieel voordeel voor de onderneming en/of de
medewerker.

