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Via de Private Bankers Association biedt de sector private bankers en
vermogensbeheerders de kans zich bij te scholen in
vermogensplanning en investeringsbeleid. ‘Door de coronacrisis gaan
we nog meer inzetten op e-learning.’

D it jaar is het net 20 jaar geleden dat de vier Belgische
grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING België) en
Degroof Petercam de Private Bankers Association (PBA) hebben
opgericht.

‘Het oorspronkelijke doel van de organisatie was het
organiseren van opleidingen over de grenzen van de
banken heen’, zegt Peter Van der Smissen, de secretaris-
generaal van de PBA. ‘Naast de stichtende leden hebben
zich in de loop der jaren zo’n 24 andere instellingen
aangesloten bij de organisatie. Daarmee is ongeveer 95
procent van het Belgische privatebankinglandschap
vertegenwoordigd in de vereniging.’

In de opleidingen ligt de nadruk op de belangrijkste twee disciplines
binnen de job: vermogensbeheer en patrimoniumbeheer.

‘De doelgroep zijn de mensen die als eerste worden
aangesproken door hun klanten’, vult Van der Smissen
aan. ‘De private bankiers en vermogensbeheerders zelf.
Fiscalisten of juristen spreken we niet aan met onze
cursussen. Voor de opleidingen werken we samen met
Febelfin Academy, een initiatief van de Belgische
bankenkoepel Febelfin.’

Geleidelijk is PBA ook eendagscursussen over bijvoorbeeld beleggen in
vastgoed of over de Europese consumentenrichtlijn MiFID beginnen
organiseren. ‘Onze leden nemen in enkele uren tijd een ‘deep dive’ in een
aantal thema’s die hun klanten op dat moment erg interesseren’, zegt Van
der Smissen.

Geen lobbygroep

Door de jaren heen hebben zo’n 680 privépersonen in een of andere vorm
een opleiding gevolgd bij de PBA, zegt Van der Smissen. ‘Daarvan hebben
ongeveer 600 deelnemers zich lid gemaakt van onze organisatie.’

Niet dat de PBA zich profileert als een lobbygroep voor private bankers. ‘Zie
het eerder als een instrument om te netwerken, een manier voor
professionals in de sector om elkaar beter te leren kennen.’

Al is hét netwerkmoment van het jaar voor de organisatie - een event voor
de twintigste verjaardag van de PBA - door de coronacrisis in het water
gevallen. Maar voorts bleef het business as usual. ‘Normaal organiseren we
onze sessies in een klaslokaal. Nu is dat virtueel.’

Op termijn zal de PBA die digitale kaart nog meer trekken. ‘Voor onze twee
grote opleidingsmodules moeten onze cursisten negen tot vijftien weken
lang een dag naar de klaslokalen in Brussel trekken. Corona heeft ons doen
inzien dat onze leden niet alleen live les willen volgen. Dat kunnen we
oplossen door nog meer in te zetten op e-learning. We willen digitale
lesmodules ontwikkelen waarmee private bankers zich kunnen bijscholen
op een moment dat het hen past. Ook daarvoor werken we samen met
Febelfin Academy. Dat heeft als voordeel dat je steevast les krijgt van
mensen die spreken vanuit hun ervaring, mensen die de job op het terrein
hebben geleerd.’
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Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn
verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Als we in Europa onze welvaart willen behouden,
moeten we onze weerstand tegen verandering
overwinnen. Dat kan alleen door de digitalisering te
omarmen. En daar ligt een taak voor het bedrijfsleven:
permanente opleiding op maat voorzien.’ Lees meer

'Technologie kan de grootste problemen
oplossen én voorkomen' 'Elk bedrijf moet een logistieke keten opzetten om zijn

product of dienst te leveren. Toch kun je ook die basis
op een intelligente manier aanpakken.' Lees meer

Is logistiek saai?

Sommige bedrijven staan veel te weinig stil bij hoe
kwetsbaar ze zijn. Andere denken dan weer dat ze niet
belangrijk genoeg zijn voor cybercriminelen. ‘Onterecht.
Elke onderneming in élke sector, groot en klein, is een
potentieel doelwit voor hackers.’ Lees meer

‘Elke onderneming is een potentieel
doelwit voor hackers' ‘De tijd van de e-mails van Nigeriaanse prinsen in

schabouwelijk Engels is voorbij’, zegt Stefaan Wuytack.
Lees meer

Hackers worden slimmer

…
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Partner content biedt organisaties toegang tot het
netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk
voor de inhoud.

Deze berichten zijn ingezonden, de bedrijven zijn verantwoordelijk
voor de inhoud.
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Bedrijven staan onvoldoende stil bij de
impact van belastingen op het…
rendement van hun
beleggingsportefeuille, vindt Marcel
Kunnen van ABN AMRO Private
Banking. ‘Daarom stemmen wij ons
beheer daarop af.’

'Bedrijven die hoge sociale standaarden
voeren, presteren beter'
‘Bedrijven met een sterk sociaal beleid
doorstaan de coronacrisis merkelijk…
beter. En daarvan kan ook de belegger
pro[teren.’ Dat zegt Nina Roth, Director
bij het Responsible Investment-team
van BMO Global Asset Management.
'We willen een strategische partner zijn
voor onze klanten'
'Uw vermogen goed structuren en
plannen is even belangrijk als…
verstandig beleggen', vinden Kristof
Kustermans en Jeroen Bruls van ING
Private Banking.GESPONSORDE BEDRIJFSBERICHTEN
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De lessen worden gegeven
door mensen die de job
op het terrein hebben
geleerd.

Deel op

680
ZO’N 680 PRIVÉPERSONEN HEBBEN BIJ
DE PRIVATE BANKERS ASSOCIATION
EEN OF ANDERE OPLEIDING GEVOLGD.
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