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Beobank neemt intrek in Quatuor-complex 

Nieuwe hoofdzetel biedt inspirerende werkplek, is volledig gericht op flexibel 

en efficiënt werken en onderlinge interactie en bevestigt de duurzame ambities 

van de bank 

 

Beobank House, de nieuwe hoofdzetel van Beobank, bevindt zich in de D-toren van het Quatuor-complex.  
Quatuor Building – SA M. & J.M. Jaspers en J. Eyers & Partners, architecten. 

 

13 september 2021 – Op 13, 14 en 15 september verhuizen alle medewerkers van de Beobank-

hoofdzetel, meer dan 600 mensen, naar hun splinternieuwe gebouw in het Quatuor-complex in de 

Brusselse Noordwijk. De nieuwe hoofdzetel, die intern “Beobank House” wordt genoemd, 

weerspiegelt het DNA en de waarden van de bank in een duurzame en dynamische omgeving. 

De nieuwe hoofdzetel symboliseert de ambitie van Beobank om een duurzame werkomgeving te 

creëren in lijn met haar filosofie. Efficiëntie, flexibiliteit, samenwerking, gezelligheid en welzijn zijn 

hierbij de sleutelwoorden.  

Guy Schellinck, CEO van Beobank: “Elk aspect van Beobank House is met de grootste zorg ontworpen. 

Van het onthaal, de werkplekken, de uitrusting en inrichting van elke verdieping tot de Barista-bar en 

het Bistro-restaurant, werkelijk het hele gebouw straalt onze bedrijfscultuur uit. Beobank House wil 

dan ook een inspirerende plek zijn die de productiviteit, uitwisselingen, samenwerking en het welzijn 

van onze medewerkers stimuleert. Wanneer intern alles zo efficiënt en aangenaam mogelijk verloopt, 

stralen we dit bijgevolg ook uit naar onze klanten en kunnen we hen nog beter begeleiden en helpen 

om hun projecten mogelijk te maken.” 

 

Flexibel en aangenaam werken 

Beobank House is volledig aangepast aan de laatste maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom 

ontwierp Beobank haar nieuwe hoofdzetel welbewust met het oog op interactie en synergie. Zo staat 

flexibel en efficiënt werken centraal en kiezen medewerkers zelf waar ze plaatsnemen volgens het 



Persbericht 
Brussel, 13 september 2021  

 

Pagina 2 | 7 
 

principe van ‘activity based’-werken. De werk- en vergaderruimtes zijn ingedeeld in verschillende 

zones (core, collaborative en quiet zones, bubbles, brainstorm rooms, enz.).  

In het hart van Beobank House bevindt zich Beobank Village, dat zich uitstrekt over 2 verdiepingen: de 

4de verdieping met het training center en het auditorium, en de 5de verdieping die gewijd is aan het 

concept 'eat & meet'. Beobank Village werd zo ontworpen dat medewerkers er de hele dag door 

terecht kunnen voor een aangename pauze, maar ook voor kleine vergaderingen. Kortom, een 

aangename omgeving waar alle medewerkers zich thuis voelen. 

 

Nieuw kantoor Beobank Rogier  

Met de verhuis naar haar nieuwe gebouw, heeft het kantoor Beobank Elsene La Plaine, dat zich in de 

voormalige hoofdzetel bevond, de deuren gesloten. Op 14 september opent de bank een gloednieuw 

agentschap: Beobank Rogier, gelegen op de benedenverdieping van de nieuwe hoofdzetel in het 

centrum van Brussel. Ingericht volgens het Beobank OPEN-concept – met een open klantenruimte en 

zonder loketten en afgesloten kantoorruimtes – is het een toegankelijke en hartelijke ruimte met 

greeter desk, waarbij een adviseur de bezoekers ontvangt en verder helpt. 

 

Duurzaamheid als hoeksteen 

De D-toren waarin Beobank haar intrek neemt, is centraal gelegen in de Brusselse Noordwijk en op 

wandelafstand van het treinstation Brussel-Noord en verschillende bus-, tram- en metrohaltes. 

Beobank bevestigt hiermee haar duurzame ambities. Alles is immers ontworpen om de duurzaamheid 

van het gebouw te verlengen (van bouw tot gebruik) en de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen, 

met bijzondere aandacht voor het welzijn van de medewerkers die er werken. Zo is er aandacht voor 

energie-efficiëntie, zowel wat energie en water als ruimte en materialen betreft. Het complex voldoet 

dan ook aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid, wat zich 

vertaalde in een BREEAM-certificering ‘Excellent/Outstanding’. 

Guy Schellinck: “De keuze voor de D-toren van het Quatuor-complex bevestigt de duurzame ambities 

van Beobank en de wil om het verschil te maken binnen de gemeenschap. We willen inderdaad 

aandacht besteden aan onze impact op het milieu, onze medewerkers en de samenleving waarin we 

actief zijn. Daarom hebben we intern al enkele initiatieven opgezet om onze ecologische voetafdruk te 

verkleinen en initiatieven en organisaties te ondersteunen die door hun acties inclusie en 

verbondenheid stimuleren. Verder zien we er als werkgever op toe dat onze medewerkers in een 

kwaliteitsvolle werkomgeving kunnen werken, en kiezen we voor partners die dezelfde waarden delen.” 

 

Coronamaatregelen 

Ook in haar nieuwe hoofdzetel past Beobank zorgvuldig de coronamaatregelen toe om het welzijn en 
de veiligheid van haar medewerkers, partners en bezoekers te verzekeren.  
 
 
Bijlagen 

Klik hier om alle foto’s te downloaden 

  

https://we.tl/t-SKr9lU31EF
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Beobank Village 
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Coffee corner op gewone en duplexverdiepingen 

  

Core zone van een departement 

 

Collaborative zone 
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Quiet zone 

  

Vergaderzaal en bubble 

 

Vergaderzaal  
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Meeting center 

 

Zonnepanelen op het gebouw 
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………………………………………………………………………….  

 

Beobank NV/SA 

Koning Albert II-laan 2 

1000 Brussel 

 

Persdienst Beobank 

Inge Everaert  

+32 (0)478 829 823 

inge.everaert@beobank.be  

 

…………………………………………………………………………. 

 

Over Beobank 

Beobank is een Belgische bank die haar 742 000 klanten dagelijks bijstaat dankzij haar producten en diensten 
voor particulieren, zelfstandigen en KMO's en haar netwerk van 218 agentschappen (Retail verkooppunten en 

PRO Centers).  Haar 1 446 medewerkers willen het leven van haar klanten vergemakkelijken met persoonlijke 
oplossingen. Daarbij bouwen ze samen met hun klanten een duurzame relatie uit om hen bij elke levensfase 
optimaal te kunnen begeleiden. Beobank is een dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel (cijfers op 
31/12/2020). 

 

Meer info: www.beobank.be 

 

https://www.beobank.be/nl/particulier/
mailto:inge.everaert@beobank.be
https://www.beobank.be/nl/Contact/Beobank-kantoor-in-uw-buurt.aspx
http://www.beobank.be/

