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Beobank vierde jaar op rij bekroond tot ‘Top Employer’
Brussel, 20 januari 2022 – Voor het vierde jaar op rij heeft Beobank de certificering ‘Top Employer
België’ ontvangen. Dit certificaat wordt uitgereikt door het Top Employers Institute, de
internationale organisatie die instaat voor het erkennen en certificeren van aantrekkelijke
werkgevers.
Met haar certificering beloont het Top Employer Institute bedrijven die zich inzetten om hun
medewerkers de best mogelijke werkomgeving te bieden door middel van een vernieuwend HR-beleid
waarbij de mens centraal staat.
“Deze certificering is opnieuw een mooie beloning voor onze engagementen en de inspanningen die we
de voorbije jaren bij Beobank hebben geleverd om een positieve, eenvoudige en efficiënte
werkomgeving te creëren waarin de mens centraal staat en waarin iedereen zijn of haar missie op een
doeltreffende manier en goed omringd kan vervullen”, verklaart Guy Schellinck, CEO van Beobank.
"Als werkgever doen we er alles aan om onze organisatie continu te optimaliseren, onze medewerkers
te begeleiden en de uitdagingen van een voortdurend veranderende arbeidswereld aan te gaan. De
verhuis naar onze nieuwe hoofdzetel vorig jaar, die volledig gericht is op flexibiliteit, welzijn, efficiëntie,
interactie en duurzaamheid, is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast blijven we ook inzetten op
investeringen in en de transformatie van ons netwerk, met onder andere nieuwe Open Conceptkantoren. We stellen deze certificering door een externe, gespecialiseerde en erkende partner dan ook
bijzonder op prijs. Dit moedigt ons aan om te blijven investeren in ons HR-beleid en een dynamische en
gezellige bedrijfscultuur”, aldus Guy Schellinck.
Het Top Employers Institute-programma certificeert bedrijven op basis van hun deelname en de
resultaten van hun HR Best Practices Survey. De enquête heeft betrekking op 6 HR-domeinen,
bestaande uit 20 thema’s zoals People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Wellbeing en Diversity & Inclusion.
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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
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Over Top Employers Insitute
Top Employers Institute is de wereldwijde autoriteit op het gebied van erkenning van uitmuntendheid
in HR-beleid. Wij helpen een dergelijk beleid te versnellen om de werkomgeving te verbeteren. Via het
certificeringsprogramma van Top Employers Institute kunnen deelnemende bedrijven worden
gevalideerd, gecertificeerd en erkend als employer of choice. Top Employers Institute werd meer dan
30 jaar geleden opgericht en certificeerde inmiddels meer dan 1 857 organisaties in 123 landen. Deze
gecertificeerde Top Employers hebben een positieve impact op de levens van meer dan 8 miljoen
medewerkers wereldwijd.
Meer info: www.top-employers.com/nl

