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60 medewerkers van AXA Bank ruilen hun werk in voor 
vrijwilligerstaken bij het UZA 
 
Het zijn bijzondere tijden en onze ziekenhuizen hebben hun handen vol met de nieuwe 
corona-golf. Heel wat ziekenhuizen kunnen de hulp van vrijwilligers gebruiken om het 
verplegend personeel en de algemene werking te ondersteunen. AXA Bank besliste 
daarom dat in november 60 medewerkers de kans krijgen om te helpen als vrijwilliger 
bij het UZA. 

Initiatiefnemer en zelf vrijwilliger is Peter Philippaerts, directielid van AXA Bank. "We 
beleven bijzondere tijden. Het is alle hens aan dek in de ziekenhuizen," zegt Peter, die 
voorheen een functie uitoefende in het UC Brugmann ziekenhuis in Brussel. "Met dit 
initiatief tonen we dat we als bank ook naast onze financiële dienstverlening een helpende 
rol willen vervullen in de samenleving." 
 
De komende maand zullen 60 medewerkers van de bank, verspreid over verschillende 
shiften, voltijds helpen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Het gaat 
voornamelijk over administratieve en logistieke taken. Ervaring in de zorgsector is dus geen 
must. Het UZA zorgt voor beschermend materiaal en een opleiding voor de vrijwilligers. 
 
AXA Bank betaalt het loon van de medewerkers tijdens de vrijwilligersperiode gewoon door 
en medewerkers hoeven hiervoor geen verlofdagen op te nemen. Intern bij de bank worden 
de taken van de vrijwilligers in tussentijd herverdeeld. Peter Philippaerts: “Door bepaalde 
taken van de vrijwilligers over te nemen, maken dus ook alle andere collega’s van AXA Bank 
mee het verschil.” 
 
Het initiatief kon meteen op zeer veel bijval rekenen bij de medewerkers. Op minder dan 
24u tijd hadden voldoende kandidaten zich aangemeld. 
 
 
 
 
 
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. Op 1 januari 2020 had de bank 850 
personeelsleden in dienst en verdeelde ze haar producten via een netwerk van 
bijna 500 bankagentschappen doorheen België. Er bestaat geen rechtstreekse 
link tussen AXA Bank Belgium en de andere bankactiviteiten van AXA Groep in 
Frankrijk en Duitsland. 

 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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