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Maatschappelijk
verantwoord
ALLE BELGISCHE GROOTBANKEN ZETTEN ZICH OP
EEN OF ANDERE MANIER IN VOOR GOEDE DOELEN

EN FILANTROPIE

MAAR ZE LEGGEN DAARBIJ ELK

HUN EIGEN ACCENTEN

BNP Paribas Fortis Private Banking laat zijn

KBC engageert zich vooral in projecten rond

cliënten mee beslissen over de goede doelen

verkeersveiligheid mobiliteit en kanker on

die het steunt De bank stort jaarlijks een deel
van haar inkomsten uit het duurzaam beleg

der meer als jarenlange partner van Kom Op
Tegen Kanker Daarnaast steunt de bank

gingsfonds in het Venture Philantropy Fund

kansarme en kwetsbare mensen in eigen

van de Koning Boudewijnstichting De cliënten

land via maatschappelijke projecten als het

kunnen mee beslissen welk project steun kan
krijgen Vorig jaar werd onder andere De Loch

Toekomstatelier Atelier Groot Eiland en de

Belfius profileert zich op maatschappelijk ge

Foyer Voor de ontwikkelingslanden zette KBC
een samenwerking op met Close the Gap
een organisatie die kwalitatieve pc s levert aan
educatieve sociale en medische projecten in
het zuiden Ook bij deze bank worden de per

bied als

soneelsleden actief betrokken In de jaarlijkse

ting uitverkozen een bioboerderij waar men
sen werken die niet aan de slag kunnen in het

reguliere arbeidscircuit
bankverzekeraar met een hart

Be

kende projecten waarin Belfius een belangrijke
rol speelt zijn onder meer Viva for Life en de
jaarlijkse Rode Neuzen Dag die dit jaar op 30
november plaatsvindt en dit keer specifiek in
zet op mentaal welzijn van jongeren in scholen
Eerdere edities in 2015 en 2016 brachten tel

Solidariteitsactie kunnen vijftig medewerkers

die zich inzetten voor een kleinschalig sociaal

project in binnen of buitenland elk 1500 euro
aanvragen De binnen

en buitenlandse in

spanningen worden opgesomd in een jaarlijks
Verslag aan de samenleving

kens rond de vier miljoen euro op Belfius heeft
ook een structureel partnership met de Special
Olympics en een bedrijfsfonds Fonds van het

Ook

ING

subsidieert sociale

initiatieven

Hart binnen de Koning Boudewijnstichting dat
strijdt tegen armoede en ijvert voor de verbe

bij de KBS steunt projecten rond onderwijs
ondernemerschap en de circulaire economie

tering en ontwikkeling van volksgezondheid

Via de organisatie Time4Society biedt ING

onderwijs cultuur en milieu De Belfius Foun
dation levert middelen en vrijwilligers voor zie

sinds 2014 zijn interne medewerkers de kans
om een dag van hun werktijd te besteden aan

kenhuispatiënten en aan het verenigingsleven

een vzw die actief is in België

en dat in partnerschap met UNICEF en de
Koning Boudewijstichting

Het ING Fonds
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