BRUSSEL, 10 februari 2016

Crelan krijgt certificaat
Top Employer België/Belgique
2016
Crelan heeft zopas het certificaat Top Employer België/Belgique 2016
gekregen. Dit certificaat is een erkenning voor het uitstekend
personeelsbeleid van de bank.

Certificaat
Op basis van een uitgebreid onderzoek
certificeert het Top Employers Institute jaarlijks
wereldwijd bedrijven die zich onderscheiden door
een uitstekend personeelsbeleid. Deze bedrijven mogen voor een jaar gebruik maken
van het certificaat van Top Employer.
De resultaten van het jaarlijkse onderzoek voor België zijn net bekendgemaakt en
Crelan heeft de certificering ‘Top Employer België/Belgique’ 2016 ontvangen.

Onderzoek
Aan deze toekenning ging een uitgebreid onderzoek vooraf: het internationale HR Best
Practices Onderzoek van het Top Employers Institute. De geldigheid van het proces
wordt gewaarborgd doordat een onafhankelijke partij alle antwoorden aan een audit
onderwerpt.
Het Top Employers Institute heeft het aanbod van Crelan voor zijn werknemers
beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:






Talent Strategy
Workforce Planning
On-boarding
Learning & Development
Performance Management
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Leadership Development
Career & Succession Management
Compensation & Benefits
Culture

Erkenning
Steven Van Raemdonck, deputy country manager voor het Top Employers Institute:
“Optimale werkomstandigheden zorgen ervoor dat werknemers zich op zowel
persoonlijk als professioneel vlak kunnen ontwikkelen. Ons grondig onderzoek heeft
aangetoond dat Crelan een uitstekende werkomgeving biedt en een brede waaier aan
creatieve
initiatieven
voorstelt,
van
secundaire
arbeidsvoorwaarden
en
arbeidsomstandigheden tot goed doordachte performancemanagementprogramma’s
die uitstekend aansluiten op de bedrijfscultuur.”
Luc Versele, CEO van Crelan: “We zijn trots op deze erkenning. Als coöperatieve bank
gaan wij volop voor duurzame relaties met onze klanten en coöperanten, met onze
zelfstandige agenten en hun medewerkers en met onze personeelsleden. Dit certificaat
zien we vooral als een bevestiging van de inspanningen die Crelan doet voor het
uitbouwen van goede arbeidsvoorwaarden en een positieve en professionele
werkomgeving. We waarderen onze medewerkers en we willen hen alle kansen bieden
om zich binnen het bedrijf maximaal te ontplooien.”

Over Crelan
Crelan is een 100% Belgische en coöperatieve bank met CrelanCo als sterke coöperatieve aandeelhouder.
Crelan engageert zich tot een ander soort van bankieren. Verantwoord, verbonden, persoonlijk en respectvol
zijn de waarden die we belangrijk vinden en waarvoor we willen staan. Dat doen we met lokaal verankerde
kantoorhouders en met een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de
zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. Behoorlijk bankieren dat is ons motto, een bank
zoals een bank hoort te zijn.
www.crelan.be
Over de Groep Crelan
De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance, de nichebank Europabank
en de onlinebank Keytrade Bank.
Groep Crelan = 3.348 medewerkers, 733 kantoren, 1,3 miljoen klanten, 289.608 coöperanten. (cijfers op
31/12/2015)
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Contacten Human Resources
Stephan Leyssen, directeur HR, organisatie en klachtendienst, Crelan
Tel.: + 32 (0) 3 247 10 95, stephan.leyssen@crelan.be
Perscontact Crelan:
Isabelle D’haeninck, directeur Institutionele en Interne Communicatie, Crelan
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42
Leo De Roeck, sr. communicatie-adviseur, Crelan
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81
press@crelan.be
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