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 Nieuwe cao maakt van AXA Bank pionier in telewerk 

Telewerk is al sinds 2015 ingeburgerd bij de 825 medewerkers van AXA Bank: zij konden pre-corona tot 2 dagen 

per week van thuis uit werken. Nu is de bank met hoofdkantoor in Antwerpen klaar om een stap verder te gaan 

en af te stappen van haar oude telewerkbeleid.  

Medewerkers zullen hun werkplek (kantoor of thuis) kunnen kiezen op basis van waar ze hun taken het meest 

efficiënt kunnen uitvoeren. De ene week kan dit resulteren in 5 dagen thuis- of kantoorwerk, de volgende week 

een combinatie van thuiswerk en kantoor, enz. Wie dat wenst, zal dus een pak meer van thuis kunnen werken 

dan pre-corona het geval was.  

Dankzij deze nieuwe cao is AXA Bank opnieuw een voorbeeld én voorloper voor andere organisaties en bedrijven. 

Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen 

“De nieuwe cao telewerk is gebouwd op de pijlers vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. De sociale partners 
zijn er van overtuigd dat een cultuur op basis van deze 3 waarden de basis legt voor een betere balans tussen werk 
en privé en tot een grotere tevredenheid leidt bij de werknemers. Dat is zowel een win voor de werknemers als voor 
de bank,” zegt Nathalie Devenijns, HR-verantwoordelijke bij AXA Bank. 

Iedereen zal dus elke dag kunnen kiezen om van thuis uit te werken of naar kantoor te komen. Om die keuze te 

maken hou je als medewerker rekening met: 

 Je eigen persoonlijke voorkeur (Welke taken heb ik vandaag? Welk soort meetings? Waar werk ik het

efficiëntste? etc.)

 De afspraken met je manager en collega’s (Word ik vandaag op kantoor verwacht? Weten mijn collega’s

hoe ze mij kunnen bereiken? etc.)

 De continuïteit van de dienstverlening voor onze klanten (Waar en wanneer moet ik bereikbaar zijn voor

onze klanten? Wat verwachten ze van mij? etc.)

Sociale cohesie 

Nathalie Devenijns: “Tijdens de voorbije maanden hebben we gevoeld hoe hard we sociaal contact missen. We 
willen dan ook in de toekomst hard blijven inzetten op onderlinge sociale cohesie als organisatie en als bedrijf. Het 
is niet de bedoeling dat collega’s nooit meer naar kantoor zullen komen. Elk team zal een charter met 

 De sociale partners van AXA Bank (directie en werknemersvertegenwoordigers) zijn een

nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) rond telewerk overeengekomen.

 Medewerkers zullen elke dag vrij kunnen kiezen om te werken van thuis of op kantoor

in functie van eigen voorkeur, afspraken met het team en de dienstverlening voor klanten.

 AXA Bank stapt hiermee af van een maximum aantal telewerkdagen per week en wordt zo

als werkgever opnieuw een pionier op gebied van telewerk.
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teamafspraken overeenkomen. Daarin zullen afspraken staan rond bereikbaarheid, team meetings op kantoor of 
online, vaste overlegmomenten, sociale cohesie en het recht op deconnectie. 

Het kantoor wordt voornamelijk een ontmoetingsplek. De kantooromgeving werd aangepast aan de nieuwe 
manieren van werken en samenwerken.”  

De nieuwe cao gaat in op 1 september. 

 

 

 

 

Over AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium is de zesde Belgische bank volgens activa (30 miljard euro, waarvan 

24 miljard euro leningen aan klanten). Ze biedt een gamma van bankproducten aan voor 
particulieren en professionele klanten. Het betreft vooral leningen, beleggings-

oplossingen, courante banktransacties en effectenrekeningen. Op 1 januari 2021 had de 
bank 825 personeelsleden in dienst en verdeelde ze haar producten aan 860.000 klanten 

via een netwerk van 400 zelfstandige bankagentschappen verspreid over België. Er 

bestaat geen rechtstreekse link tussen AXA Bank Belgium en de andere bankactiviteiten 

van AXA Groep in Frankrijk en Duitsland. 

 Meer informatie: 

Persdienst 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) 

 

 Dit persbericht is beschikbaar op axabank.be 

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. 

https://www.axabank.be/nl/over-axa-bank/pers

