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Isabelle Sonneville, AXA Belgium, HR Manager of the Year!

Op donderdag 19 juni stelden Trends en Trends-Tendances de tweede editie van
Trends HR Manager of the Year voor. Een initiatief dat dit jaar Isabelle Sonneville van
AXA Belgium bekroonde voor haar kwaliteiten als manager en haar duidelijke HR-visie
binnen haar bedrijf.
De avond werd goed ingezet met een presentatie van Arnould Raskin (Social Entrepreneur &
founder of Streetwize & the Mobile School Foundation) en de voorstelling van zijn project
Streetwize, waarbij de overlevingstechnieken van jonge straatkinderen worden bestudeerd
en toegepast op managers van de grootste bedrijven in Europa.
Vervolgens werd er gedebatteerd omtrent “De vloek van de 290.000 euro” en “Hoe human
resources managen in de overheidssector ten opzichte van de privésector?” met Marc Van
Hemelrijck (CEO Selor), Christine Chaltin (HR Manager 2013 ISS Facility Services), Chris
Reniers (Secretaris-generaal ACOD) en Isabelle Sonneville (HR, Communication &
Corporate Responsability AXA Belgium) als panelleden onder leiding van moderator Alain
Mouton (Redacteur Trends en expert in human resources).
De avond werd afgesloten met de proclamatie van de laureaat in bijzijn van meer dan 400
personen. De laureaat 2014 is:



Isabelle Sonneville, AXA belgium

Isabelle Sonneville ruilde in 2004 haar toga, na tien jaar aan de balie, in voor een baan als
HR-verantwoordelijke bij Swiss Life Belgium. In 2011 werd ze aangesteld tot HR-directeur bij
AXA Belgium, waar ze de sociale omkadering van de onderneming zou moderniseren.
Ondanks het feit dat het veranderen van een bedrijfscultuur in conservatieve sectoren als
banken en verzekeringen niet vanzelfsprekend is, doet Isabelle Sonneville haar werk vooral
graag. Onder meer omdat ze zonder twijfel de groei van haar onderneming ondersteunt en
daarnaast een grote meerwaarde biedt.
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