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Beobank verkozen tot Top Employer 2019 

Brussel, 06 februari 2019 – Beobank had gisterenavond de eer de certificering “Top Employer België 
2019” te ontvangen. Dit certificaat wordt uitgereikt door het Top Employer Institute, de 
wereldwijde autoriteit voor het certificeren en erkennen van aantrekkelijke werkgevers.  

Met deze certificering beloont het Top Employer Institute bedrijven die bewezen hebben dat ze 
uitstekende arbeidsvoorwaarden en een kwaliteitsvolle werkomgeving bieden, en voor wie de 
ontwikkeling van talent een topprioriteit is binnen het bedrijf.  

“We zetten sterk in op het optimaliseren van de HR-processen en het creëren van een positieve, 
constructieve en aangename werksfeer, waarbij opleiding en coaching van het personeel centraal 
staan. De slogan van onze bank, ‘U bent goed omringt’, slaat dan ook niet enkel op onze klanten, maar 
ook op onze werknemers. Het is mooi dat dit nu erkent wordt door een externe partner”, aldus Guy 
Schellinck, CEO Beobank.  

Aan de uitreiking van het certificaat gaat een grondige interne en externe audit van de 
werkomstandigheden vooraf. Om tot een alomvattend oordeel te komen kijkt het Top Employers 
Institute naar verschillende HR-gebieden, gaande van het beheer van de talentstrategie over 
onboardingsprocessen tot prestatiemanagement, het ontwikkelen van leadership en bedrijfscultuur. 
Het Top Employers Institute evalueert de implementatie hiervan en beoordeelt hoe die ondersteund 
worden door strategie, ownership, KPI’s en technologie.  
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Over Beobank: 

Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, die gepersonaliseerde 
producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, aan zelfstandigen en aan kleine ondernemingen. Beobank heeft 
een netwerk van 230 verkooppunten (eigen kantoren en zelfstandige agenten) die de klanten helpen bij de realisatie van 
hun persoonlijke en professionele projecten. Zij kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen, 
spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Producten en diensten die aangeboden worden 
met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt vandaag 620.000 klanten en 1.500 medewerkers in België.  

Meer info: www.beobank.be 

Over het Top Employers Insitute: 

 
Het Top Employers Institute is de wereldwijde erkende autoriteit wat betreft het certificeren van uitmuntende HR 

werkmethoden. Opgericht in 1991, helpt het Top Employers Institute bedrijven de werkomgeving te beoordelen en te 

verbeteren. Sinds haar oprichting zijn er niet minder dan 1.500 organisaties in 118 landen gecertificeerd. Deze 

gecertificeerde Top Employers hebben een positieve impact op de levens van meer dan 5.000.000 medewerkers 

wereldwijd. 

 

Meer info: www.top-employers.com/nl-BE/ 
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