Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, vanaf heden maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert in de
volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten we ondernemend
Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt.
Ik heb een afspraak met Jean-Paul Victor, directeur van BNP Paribas Fortis in Eeklo.
U bent bankdirecteur van het BNP Paribas Fortis kantoor, wat houdt dat in?
“Ik ben directeur van de kantorengroep Eeklo . De kantorengroep wordt
gevormd door vier statutaire kantoren met name Zelzate, Ertvelde,
Waarschoot en Eeklo zelf en drie zelfstandige kantoren; Bentille, Assenede en
Lembeke. In totaal werken er in de kantorengroep Eeklo een 45-tal
medewerkers.Elk kantoor heeft een eigen kantoordirecteur. De sterkte van
een kantorengroep bestaat erin dat alle specifieke functies die nodig zijn voor
professioneel advies aan particuliere en professionele klanten aanwezig zijn
en ter beschikking van alle klanten uit de kantoren van die kantorengroep."
Hoe bent u in het bankwezen terecht gekomen?
“Ik heb Pol & Soc gestudeerd en in 1983 ben ik bij het Gemeentekrediet
begonnen. In 2000 heb ik dan met zes andere vennoten 7 kantoren opgericht
in het Wetterse, ook bij het Gemeentekrediet. Eind 2008 ben ik naar
Zwitserland getrokken voor Dexia, maar door de bankencrisis op dat moment,
ben ik in 2009 teruggekomen.”
Zwitserland heeft toch een heel apart bankensysteem?
“Ja dat klopt. Het was dan ook zuiver private banking dat ik daar deed. Het was altijd al een droom geweest
om in het buitenland te werken. Maar de tijd zat toen een beetje tegen door de crisis. Bij deze heb ik de
stap genomen om terug te keren. Ik ben terug als bankbediende gaan werken bij Dexia. Uiteindelijk wilde ik
terug naar wat ik vroeger deed: private banking. Op die manier ben ik bij BNP Paribas Fortis terecht
gekomen, eerst als private banker en nu als groepsdirecteur.”
Uiteindelijk bent u wel ‘van bank veranderd’. Is er een groot verloop tussen de verschillende banken?
“Vroeger begon je bij een bank en bleef je daar tot je op pensioen ging. Vandaag is dat niet altijd meer zo.
We merken dat er een groter verloop is dan vroeger. Elke bank heeft natuurlijk zijn geplogenheden en ook
elke job heeft zijn eigen specifieke aspecten. Ik heb aan het loket gewerkt, als zelfstandige en nu als
directeur terug in een bediendenstatuut. Je hebt een basis en dan moet je er zelf van maken wat je wil. In
deze sector heb je een waaier aan mogelijkheden. Je kan vermogensbeheer doen, je kan je specialiseren in
verzekeringen, je kan zuiver commercieel gaan werken en noem maar op. ”
Tijdens de crisis bent u veranderd naar BNP Paribas Fortis, had die bank net niet zwaar geleden onder die
depressie?
“Ja dat klopt. Wij zijn dan overgenomen door BNP en ik moet zeggen dat wij qua solvabiliteit en rendabiliteit
een heel stuk vooruitgegaan zijn in de markt. BNP is in de crisis ook nooit ter sprake gekomen. Zij waren een
heel krachtige wereldspeler en zijn ook sterk uit de crisis gekomen. Dat is een voordeel voor ons, wij hebben
nu een heel sterk merk achter ons.”

Is de crisis eigenlijk al voorbij?
“ Neen, we zijn nog niet helemaal uit de huidige crisis. We zien wel dat de economie voor een groot stuk
terug aantrekt. Dat is goed nieuws. We dragen natuurlijk nog de gevolgen van de crisis. De staten hebben
de banken uit de nood geholpen, waardoor sommige staten zelf in de problemen gekomen zijn. Dat is een
soort sneeuwbaleffect waar we traag maar zeker terug van aan het bekomen zijn.”
Wat trekt u zo aan in deze sector?
“Wat voor mij persoonlijk heel belangrijk is, is de relatie met mijn
klanten. Het vertrouwen dat een klant in mij heeft neem ik heel
serieus. Het is belangrijk dat je elkaar goed kent, zo kan je als
adviseur het beste advies geven. Eigenlijk ben je vaak een soort
van biechtvader voor je klanten. Belangrijk is dat het klikt met je
cliënten. Bovendien draag ik bereikbaarheid ook hoog in het
vaandel. Ik zal altijd bereikbaar zijn en altijd mijn telefoon
opnemen.”
“ De belangrijkste takken binnen een bank zijn het dagelijks
bankieren, verzekeringen, sparen en beleggen en kredieten. Maar
wij kunnen ook helpen en adviseren bij heel veel andere zaken. Wij
hebben juristen en fiscalisten die dagdagelijks op de hoogte zijn van
de nieuwste wetten en mogelijkheden. Wij werken samen met boekhouders of kunnen advies en informatie
geven om bevoorbeeld mee te nemen naar je notaris. Daarom dat het goed is je adviseur een drietal keer
per jaar te zien. Je hoeft geen schroom te hebben om alles op tafel te leggen. Dan krijg je echt advies op
maat. Zelf ga ik mij in mijn functie vooral focussen op ondernemers en private banking klanten, maar als een
klant mij iets vraagt over verzekeringen of hypothecaire leningen, kan ik hem zeker ook te woord staan.”
Uw vrouw werkt ook bij de bank?
Ja, mijn vrouw werkt ook bij BNP Paribas Fortis. Toen ik haar leerde kennen was zij sociaal assistent, en
deels door mij is zij ook bij de bank gaan werken. Dat is uiteindelijk wel handig, want wij kunnen elkaar vaak
helpen of bijstaan bij bepaalde zaken. Mijn zoon werkt bij KBC en mijn dochter is fiscalist, dus dat geeft
soms geanimeerde discussies aan tafel.”
Hoe ziet de toekomst er uit ?
“ Tegenwoordig evolueert alles zo snel. Zoiets heb je ook niet in de hand. Ik ben hier nu iets meer dan een
jaar aan de slag, en ik doe het heel graag. Deze job doe ik met gedrevenheid en enorm veel passie, dat is
mijn stijl. Ik was van plan langer dan twee jaar private banker te zijn, maar op een bepaald moment kwamen
ze mij vragen of ik interesse had in deze job. Die uitdaging ben ik aangegaan. Zo zie je maar dat je de
toekomst niet kan voorspellen.”
“Als ik het geluk heb van met pensioen te gaan zou ik wel graag nog eens iets goed doen voor de mensheid.
De bank heeft zijn sexy imago verloren, vaak wordt dat nu geassocieerd met mensen die veel geld
verdienen en over lijken gaan. Maar ik ben wel sociaal geëngageerd. Dat komt voor een stuk door mijn
vrouw. Zoals ik mijn vrouw enthousiast kon maken voor het bankwezen, kan zij mij inspireren op sociaal
vlak. Wij doen vaak aan vrijwilligerswerk en ik vind dat er in dit land veel hulpbehoevenden zijn die een
duwtje in de rug verdienen. Daarom zou ik mij tijdens mijn pensioen graag engageren en meer
vrijwilligerswerk doen. Maar momenteel ben ik 55 jaar, dus zou ik toch graag zeker nog tien jaar doorgaan
bij de bank.”

