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PERSBERICHT

BNP Paribas België lanceert het programma
“Ruggensteun voor personeelsprojecten”

BNP Paribas lanceert voor, het eerste jaar in België, het programma “Ruggensteun voor
personeelsprojecten”. De medewerkers van alle departementen van de groep kunnen zich
vanaf nu groeperen rond een programma dat als doel heeft initiatieven van algemeen belang
aan te moedigen, waarvoor de personeelsleden zich rechtstreeks en vrijwillig inzetten.
Met dit project wil de Fondation BNP Paribas de dialoog bevorderen tussen de bankwereld
enerzijds en het verenigingsleven en de culturele sector anderzijds. De hoofdwaarden van
de groep zijn hierbij zoals steeds: ambitie, engagement, creativiteit en reactiviteit.
Het programma “Ruggensteun voor personeelsprojecten” van de Fondation BNP Paribas
ondersteunt, sinds de lancering in Frankrijk in 2003, organisaties die werken in zeer
uiteenlopende domeinen : onderwijs, internationale samenwerking, gehandicaptenzorg, strijd
tegen uitsluiting… Op die manier heeft het programma al meer dan 200 projecten mogelijk
gemaakt in Frankrijk, maar ook in Azië, Afrika, Europa, Oost-Europa en Zuid-Amerika.
Anne-France Simon, Head of Communications BNP Paribas België :” Dit ‘Ruggensteun’project legt niet alleen de link met het verenigingsleven met het oog op de realisatie van de
vele projecten, maar het moedigt onze medewerkers ook enorm aan in hun vrijwilligerswerk.”

Een echt en persoonlijk engagement
De “Ruggensteun” wordt toegekend aan organisaties die minstens twee jaar bestaan en
waarin een actief personeelslid van BNP Paribas rechtstreeks en sterk betrokken is.
Het project dat de medewerker voorstelt moet zich richten op één van de volgende
actiedomeinen : gezondheid, solidariteit, zorg voor kinderen, adolescenten en bejaarden
(ziekte, handicap, uitsluiting, eenzaamheid, armoede of hulpbehoevendheid). Zowel
projecten in België als in het buitenland komen hiervoor in aanmerking.
Het bedrag van de subsidie, zo’n 2000 euro per organisatie, is niet verlengbaar en wordt in
één keer uitgekeerd.

Over BNP Paribas in België.
BNP Paribas België (www.bnpparibas.be) biedt via haar drie grote activiteitenpolen een
volledig dienstengamma aan :
- Corporate & Investment Banking (CIB) biedt haar verschillende producten en
diensten evenals advies aan aan grote Belgische ondernemingen alsook aan de
financiële instellingen en grootbanken van ons land ;
- Asset Management and Services (AMS) is gespecialiseerd in geïntegreerde
oplossingen voor beleggers (particulieren, vermogende cliënten, ondernemingen en
institutionelen) en partners-distributeurs. AMS is in België vertegenwoordigd door
BNP Paribas Wealth Management, Cortal Consors, Cardif, BNP Paribas Securities
Services en BNP Paribas Real Estate ;
- Retail Banking legt zich toe op retailactiviteiten en wordt in België
vertegenwoordigd door BNP Paribas Personal Finance/Cetelem, BNP Paribas Lease
Group en Arval.
Het dienstenaanbod van BNP Paribas in België richt zich tot grote ondernemingen,
institutionele cliënten alsook privé-cliënteel.
Over BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com)is een Europees leider op het vlak van bank- en
financiële diensten. Deze speler van wereldformaat is een van de 6 meest solide banken
volgens Standard & Poor’s. De groep is aanwezig in meer dan 85 landen en telt zowat
171 000 medewerkers, waarvan 131 000 in europa. BNP Paribas heeft sleutelposities in
drie belangrijke activiteiten: als investerings- en financieringsbank, in Asset Management
en aanverwante diensten, en op het vlak van retailbanking. BNP Paribas heeft twee
thuismarkten, Frankrijk en Italië, maar is door haar uitgebreide activiteiten aanwezig in
alle Europese landen. De groep is daarnaast significant aanwezig in de Verenigde Staten en
heeft sterke posities in Azië en in de nieuw opkomende markten.
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