
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Naam: Filip De Sutter 
Functie: Secretaris Ondernemingsraad / Nationaal coördinator 
ACV Puls 
Nieuwjaarswens: 
De allerbeste wensen voor iedereen uiteraard en eerst en 
vooral een goede gezondheid toegewenst. Een cliché zinnetje 
die hopelijk snel weer “cliché” kan worden! 
2022 wordt opnieuw een turbulent jaar binnen onze 
onderneming. We hoeven daar niet gek over te doen, dat weet 
iedereen. Dit moet wel het jaar worden dat we ING terug op 
rails krijgen en vooral, dit moet het jaar worden dat al onze 
medewerkers terug visie krijgen op de toekomst. We moeten 
dringend overtuigd worden om ons “met goesting” verder 
volledig in te zetten voor dit bedrijf. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Naam: Bart Ingelbrecht 
Functie: Personeelsvertegenwoordiger ACV Puls 
Nieuwjaarswens: 
Algemeen voor iedereen een zorgeloos en gezond jaar, waarin ook 
kleine dingen ons gelukkig kunnen maken. 
Op de werkvloer eindelijk eens een stabiel jaar waarbij de focus echt 
op de medewerkers wordt gelegd. Een werkomgeving waarin ruime en 
vaste teams met minder werkdruk/stress moeten omgaan en met 
meer zekerheid kunnen samenwerken in een aangename omgeving. 
 

 
 

Naam: Michaël Comeyne 
Functie: Personeelsvertegenwoordiger ACV Puls / VOSSCO-
medewerker 
Nieuwjaarswensen: 
Ik hoop van harte dat we allemaal de nodige rust in onze 
hoofden kunnen vinden. Koppel dat aan stabiliteit binnen ING 
en we zijn op de goede weg. Dat onze eerste stappen samen er 
in 2022 stevige mogen zijn! 
 
 

 

 

 
 

Naam: Olivier Bekers 
Functie: Personeelsvertegenwoordiger ACV Puls / VOSSCO-
medewerker 
Nieuwjaarswens: 
Mijn nieuwjaarswensen voor alle leden van ACV Puls in 2022: een 
omgeving waarin we verlost zijn van de pandemie en waar we ons 
terug vrij en veilig kunnen bewegen.  
Daarnaast een werkomgeving zonder stress, werkdruk en één waar 
mensen terug plezier in hun job kunnen vinden. 
 
 



Naam: Dirck Hoste 
Functie: Circle Business Lending Client Services Gent/CLT 
Specialty & Support 
Nieuwjaarswens: 
Mijn nieuwjaarswensen voor alle leden van ACV Puls in 2022: 
een gezond en vreugdevol jaar voor jullie en de ganse familie, 
verlost van alle COVID-perikelen en een goede werksfeer met 
gezonde stress, waar de samenwerking optimaal is op en tussen 
alle niveaus.  En ook goeie muziek, vitamine C voor de geest! 
 
 

 

 

 Naam: Bram Van Eenaeme 
Functie: Business Lending Client Services medewerker 
Nieuwjaarswens: 
Een gezond en vreugdevol 2022 waarin we elkaar allemaal 
opnieuw wat meer mogen vastpakken zonder met argusogen 
bekeken te worden. Een directie die de personeelsleden wat 
gunstiger gezind zijn in tegenstelling tot de vorige generatie. En 
als laatste, een verdwijning van de eeuwige ‘werkvoorraden’ die 
overal blijven aanslepen door personeelstekort en de andere 
gekende euvels. 
 

 

Naam: Bram De Worm 
Functie: CLT Member Daily Banking 
Nieuwjaarswens: 
Ik wens jullie allemaal een gezond en gelukkig 2022 toe. Een 
2022 waarin we allemaal ons normale leven terug zullen 
oppikken. Een jaar vol liefde, warmte en geluk met onze familie 
en vrienden. 
 
 
 
 

 

 

 Naam: Erika Beeckman 
Functie: CLT Member ILM Personal Lending 
Nieuwjaarswens: 
In 2022 wil ik streven naar werkbaar werk voor iedereen, naar een 
job die voldoening geeft zonder elke dag geconfronteerd te 
worden met de zoveelste wijziging. Maar laten we eerst het 
nieuwe jaar inzetten met de hoop om corona eindelijk klein te 
krijgen. 
 
 
 

 



Naam: Patrick Vandeweghe 
Functie: Retail Banker Investments Regio Oost-Vlaanderen 
Nieuwjaarswens: 
Voor mij mag het jaar 2022 het jaar van de “R” worden : RUST 
op de werkvloer, meer stabiliteit en minder veranderingen, 
stress en werkdruk. ROCK ‘N’ ROLL in de privésfeer, meer 
plezier en genieten van de dingen en mensen rondom jou…  
 
 
 
 

 

 

 Naam: Goedel Baekelandt 
Functie: Kredietadviseur ING Businesscredit Center 
Nieuwjaarswens: 
Mijn nieuwjaarswens voor de leden van ACV Puls voor 2022 is in 
eerste instantie een goede gezondheid in een ietwat 
genormaliseerde wereld.  
Daarnaast wens ik dat iedereen terug trots en tevredenheid uit 
zijn/haar werk mag halen, zonder stress of hoge werkdruk. 
 
 
 

 

Naam: Elke Verstraeten 
Functie: CLT Member Documentary Trade 
Nieuwjaarswens: 
Ik wens alle ACV Puls leden en medewerkers van ING een vrolijk 
2022. Hopelijk een jaar waarin we zorgeloos kunnen afspreken 
met vrienden en familie, veel warme knuffels mogen geven en 
krijgen, een goede samenwerking hebben met de collega’s, veel 
kunnen lachen, genieten van de kleine dingen en bovenal zo 
weinig mogelijk stress en kopzorgen hebben. 
 
 

 

 

 Naam: Bogdan Mihai 
Functie: Retail Banker Loans Oost-Vlaanderen 
Nieuwjaarswens: 
Mijn nieuwjaarswensen voor alle collega’s in 2022 zijn eerst en 
vooral een goede gezondheid, stabiliteit en dat we terug als een 
trots en tevreden team zullen kunnen samenwerken. 
 
 
 
 
 

 



 Naam: Kim Boone 
Functie: Business Lending Client Services 
Nieuwjaarswens: 
Ik wens mijn collega ’s voor 2022 het allerbeste, vooral een goede 
gezondheid, warmte en liefde…wat positiviteit en 
wat vandaag niet is kan morgen komen. Dus vergeet daarom 
vooral niet te blijven dromen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Naam: Kelsey Beyen 
Functie: CLT Member Personal Lending 
Nieuwjaarswens: 
Voor 2022 wens ik iedereen toe dat je je goed voelt in je job en 
werkvreugde en trots kunt halen uit je professioneel leven. Dit is 
volgens mij de sleutel om ook op privégebied gelukkig te kunnen 
zijn. Laten we dan ook ijveren voor veel solidariteit onder de 
collega’s om samen het maximum te halen uit onze job en een 
leuke werkomgeving te creëren ����. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Naam: Nathalie Hauttekeete 
Functie: Kassier Regio Oost-Vlaanderen 
Nieuwjaarswens: 
“ Ik wens aan alle leden van ACV PULS een heel gelukkig, gezond 
en vooral gezellig en leuk 2022 toe. Een jaar waar we weer onszelf 
kunnen zijn en dit in een aangename positieve en energieke 
werkomgeving “.  
 
 
 
 

 

 



Naam: Dora Boughanmi 
Functie: CLT Member KYC 
Nieuwjaarswens: 
Ik wens ieder een gelukkig, stressvrij, fysiek en mentaal gezond 
2022. Ik hoop dat iedereen steun vind in deze moeilijke tijden 
en dat deze pandemie snel op z’n einde komt zodat we elkaar 
terug kunnen omhelzen. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Naam: Amy Schamp 
Functie: CLT Member Customer Data Management 
Nieuwjaarswens: 
Eerst en vooral mijn allerbeste wensen voor 2022. Laat ons hopen 
dat we corona achter ons kunnen laten en doen waar we zin in 
hebben. Ik wens jullie allen een goede werksfeer toe, veel 
positiviteit en een gezonde werkdruk. Samen gaan we ervoor! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


