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AXA Bank laat medewerkers vrije keuze over 
werkplek 

 
 
 
Bij AXA Bank werken alle personeelsleden van de hoofdzetel al sinds midden maart voltijds van thuis uit 
door de coronacrisis. Toch kijkt de bank al vooruit naar de periode na corona en bereidt ze zich voor om in 
de nabije toekomst haar werknemers zelf te laten kiezen of ze van thuis uit of op kantoor gaan werken. De 
gesprekken met de sociale partners daarover zijn van start gegaan. 
 
Structureel inbedden  
Nu het voltallige personeel op de hoofdzetel al zowat 9 maanden succesvol van thuis uit werkt omwille 
van de coronacrisis, denkt AXA Bank na over hoe die nieuwe manier van werken ook structureel kan 
worden ingebed. “De coronacrisis heeft onze kijk op de werkorganisatie veranderd,” zegt CEO Peter 
Devlies. “Flexibiliteit en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Het beste bewijs hiervoor zijn de prima 
financiële en commerciële resultaten die we ondanks de crisis kunnen voorleggen. Onze mensen nemen 
hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de resultaten van de bank, ongeacht hun werkplek, thuis 
of op kantoor.” 
 
Van werkplek naar ontmoetingsplek 
Bij AXA Bank is telewerken al jaren ingeburgerd. Wie op de hoofdzetel van de bank werkzaam is, kon 
ook al voor corona (sinds 2015) tot 2 dagen per week van thuis uit werken. “Dat is prima zo, maar we 
willen als werkgever structureel verder evolueren, ook post-corona,” zegt Peter Devlies. “Volledige 
flexibiliteit voor wat betreft de locatie van waaruit je werkt is daar 1 element van. De verdere evolutie van 
het kantoorgebouw van een werkplek naar een ontmoetingsplek is een ander belangrijk element: minder 
vaste werkstations en meer ruimte voor meetings, brainstorms en sociale events.” 
 
Geen voltijds thuiswerk  
De nieuwe manier van werken is echter geen free lunch, aldus Peter Devlies: “Het is niet de bedoeling 
dat medewerkers zich voltijds gaan ‘opsluiten’ thuis. Smart working is geen vrijgeleide voor asociaal 
gedrag. De vrijheid voor de werknemer met een vrije keuze voor werkplek moet net bijdragen aan de 
efficiëntie van de organisatie en aan de goede samenwerking. Het is onze overtuiging dat onze 

 
 
Onze medewerkers zullen elke dag zelf kunnen kiezen of ze van thuis of op kantoor werken, in 
functie van de dienstverlening voor klanten, de samenwerking met hun collega’s en hun 
persoonlijke keuze .” – Peter Devlies, CEO AXA Bank Belgium 



 

Page  2  

Public 

medewerkers door deze vrijheid hun verantwoordelijkheden optimaal gaan kunnen realiseren en 
organiseren en dat dit heel sterk zal bijdragen tot motivatie en engagement. In deze manier van werken 
handel je als werknemer voortdurend collectief en collegiaal, in functie van de dienstverlening voor onze 
klanten en de te behalen resultaten.”   
 
Intern draagvlak 
De medewerkers van AXA Bank zijn in elk geval gewonnen voor uitbreiding van telewerk. Uit een 
telefonische rondvraag in het voorjaar bleek dat 8 op 10 van de leidinggevenden pro uitbreiding van 
telewerk is. In een online survey in juni antwoordde 91% van alle medewerkers ja op de vraag om in de 
toekomst vaker vanop afstand te werken. Op een open vraag in die survey over hoe telewerk nog verder 
kan ontwikkelen en verbeteren, kwamen maar liefst 155 concrete suggesties. De ambitie van de bank 
werd intern al gecommuniceerd aan vakbonden en personeel. “Ik stel vast dat er een groot draagvlak 
voor te vinden is,” zegt Nathalie Devenijns, Head of HR bij AXA Bank. “Enkele dagen geleden gingen we 
hierover al een eerste keer aan tafel  met de nieuw verkozen leden van de vakbondsafvaardiging” 
 
Ook de werknemersvertegenwoordiging van AXA Bank is overtuigd dat deze nieuwe vorm van 
thuiswerken ook een andere manier van werken in het leven zal roepen: “De vraag van onze collega’s 
sluit aan bij de nieuwe realiteit binnen onze bank, die welzijn moet waarborgen maar ook een goede 
organisatie moet mogelijk maken en daarom treden wij onze CEO bij dat dit voor niemand een ‘free lunch’ 
is. Tal van oude akkoorden, reglementen en/of gewoonten die nu afgestemd zijn op het ‘ingebed werken 
in het bedrijf’ dienen daarom aangepast en overgezet te worden naar het nieuwe ‘thuiswerken’. Er ligt dus 
werk op de plank, maar dit kan een WIN-WIN worden voor iedereen. Wij zullen, als vakbonden, hier samen 
met AXA Bank vorm aan geven en op deze manier bijdragen aan de gedeelde ambitie van werkbaar werk.”  
 
 
 
 
 
 
Over AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium is de zesde Belgische bank volgens activa (30 miljard euro, waarvan 
22 miljard euro leningen aan klanten). AXA Bank Belgium biedt een gamma van 
bankproducten voor particulieren en kredieten aan 860 000 klanten aan. Het betreft 
vooral leningen, beleggingsoplossingen, courante banktransacties en 
effectenrekeningen. AXA Bank heeft 850 personeelsleden in dienst en verdeelt haar 
producten via een netwerk van 400 bankagentschappen doorheen België. Er bestaat 
geen rechtstreekse link tussen AXA Bank Belgium en de andere bankactiviteiten van AXA 
Groep in Frankrijk en Duitsland. 
 
Dit persbericht is beschikbaar op axabank.be 

 Meer informatie: 

Persteam AXA Bank Belgium: 
Lisa Pieters (lisa.pieters@axa.be // +32 491 96 95 16) 
Wim Pauwels (wim.pauwels@axa.be // +32 479 65 17 12) 
 
 

  

IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
Certain statements contained herein may be forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. Undue reliance 
should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual results and 
AXA’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements. Please refer to Part 4 - “Risk factors and risk management” of AXA’s Document de Référence 
(Annual Report) for the year ended December 31, 2016, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s business, and/or results of operations. AXA undertakes no 
obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. 
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