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Als jong meisje plots in de keiharde bankwereld terechtkomen 
moet geen eenvoudige beslissing geweest zijn? 
“Ik had het geluk om via mijn eerste job stichter Karel Van Rompuy 
te leren kennen en hem heel gepassioneerd te horen vertellen over 
'zijn' Argenta. Waarden als eerlijkheid, transparantie, klantgerichtheid 
en een win-win situatie voor klanten, kantoren en maatschappij 
waren zijn, maar ook mijn waarden en dat leek me dan ook op 
het lijf geschreven. Een vaste benoeming op zak bij het Rekenhof, 
daarmee stoppen en van nul opstarten in Sint-Truiden stuitte alvast 
op veel negatieve reacties van het thuisfront want niemand kende 
Argenta. Het was 1986.”

Kan je het bankieren van toen vergelijken met dan van vandaag?
(Lacht) “Dat is niet te vergelijken… 1986 was de prehistorie. Er waren 
geen computers, we werkten met drievoudig papier in doorslag. Er 
was een hoogrentende spaarrekening met hospitalisatieverzeke-
ring, de kasbons, termijnrekening en het verzekeringspakket en de 
kous was af. We moesten toen op beurzen gaan staan en klantge-
sprekken aan huis gaan houden. Het leek wel Bokrijk.”

Wanneer kwam de kentering dan?
“Er is voor en na 2008. Met de crisis van 2008 zette Lehman & 
Brothers plots de hele wereld op zijn kop. Spaarrentes zakten naar 
ongeziene dieptepunten en kredietrentes daalden ook mee. Voor 
2008 kenden we rentes van 3% en meer. De inflatie (algemene 
prijsstijging van goederen en diensten) zat toen ook rond de 2% 
en alzo werden mensen slapend rijker en moesten ze niks kennen. 
Dat is nu wel even anders. Met rentes van 0,11% en een inflatie van 
ieder jaar -2% word je nu slapend armer. Na 10 jaar aan -2% ben je 
al snel 20 % koopkracht kwijt. Beleggen is de oplossing.”

Waarin maken jullie het verschil?
“Wij helpen al 35 jaar de jongeren, gezinnen en KMO's met hun 
krediet, verzekering, spaar- en beleggingsgroei. Het is een unicum 
om 35 jaar dezelfde kantoorhouder en vertrouwenspersoon en 
hetzelfde stabiele kantoorteam te vinden die met je meedenkt en 

je bij iedere stap in je leven vooruithelpt. Wij zijn jaar na jaar sterk 
gegroeid en beschikken intussen over 6 experts die 2 à 3 maanden 
per jaar bijscholen om in deze steeds sneller draaiende wereld bij 
te blijven om met de laatste up-to-date regelgeving onze klanten de 
juiste stappen te laten zetten. Ons vertrouwen is letterlijk goud waard. 
Levenslang meedenken en plannen is de boodschap. Argenta als 
maatschappij is de enige die nog steeds dezelfde waarden heeft, zijn 
eigen naam en logo nog draagt zonder overnames. De eigenzinnige 
groeier waarvan de klant mee profiteert.”

Vandaag sluiten meer en meer banken hun deuren. 
Hoe kijken jullie naar de digitalisering?
“Ik geloof in een combinatie van beiden. Wij willen dichtbij en 
bereikbaar zijn en blijven. Als ze bellen, krijgen ze hun vertrouwde 
mensen aan de telefoon. De COVID-crisis heeft het cashloos werken 
en de digitalisatie enorm versneld. Vandaag verplaatst men zich niet 
meer om betalingen te doen. Ze kunnen dit 24/24u op onze app 
doen. Het is ons doel om onze oudere klanten te helpen met de app. 

“Het is ons doel om onze oudere 
klanten te helpen met de app. We 
hebben niet voor niks de gebruiks-

vriendelijkste app van België”
- Jeanine Degraef

Ook al moeten we het hen drie of vijf keer uitleggen en ingeven, het 
is ons doel om hen zolang mogelijk financieel onafhankelijk te laten 
zijn. Op die manier kunnen ze ook als ze in een woonzorgcentrum of 
ziekenhuis verblijven betalingen met hun gsm doen en rekeningen 
blijven opvolgen. We hebben niet voor niks de gebruiksvriendelijkste 
app van België.”
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35 jaar 
bankieren: 

van prehistorie 
naar de nieuwe 

wereld” 
Ze was nog piepjong toen ze zonder veel 
ervaring de harde mannenwereld van het 

bankwezen binnenstapte. Intussen draagt ze 
al 35 jaar de filosofie van Argenta uit. 

Jeanine Degraef heeft haar bankhart al die tijd 
op de juiste plaats gehad. “Klanten helpen en 

eerlijkheid zijn geen loze begrippen”, zo stelt de 
pittige kantoorhouder van Argenta.
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Ouders hebben het niet makkelijk met studerende kinderen en zijn 
maar al te blij dat ze tips krijgen om hun vermogen te laten groeien? 
“Studies van kinderen vragen een grote hap uit het budget. Lang 
genoeg op voorhand kleinere maandelijkse bedragen beleggen om 
bij tegenslagen niet onderuit te gaan is de boodschap. Antwoorden 
geven op welk bedrag ze moeten hebben om op pensioensleeftijd 
zonder financiele zorgen te kunnen leven. Vergeet ook niet dat een 
echtscheiding het vermogen vaak halveert."

En dan zijn er nog de jongeren. 
Ze zijn meer dan vroeger met hun toekomst bezig?
“Op eigen kracht aan een woning helpen en leren beleggen is ons 
doel. Jongeren behoeden dat ze niet voor de twee vorige generaties 
moeten zorgen is megabelangrijk. Een basis leggen als ze nog "op 
hotel mama en papa" zijn is een must om hen zonder zorgen en 
extra spaarinspanningen toe te laten komen. Zelf voor een kapitaal, 
inkomen per maand, te zorgen op hun 65 jaar, zal super belangrijk 
zijn, los van wat er van het huidige pensioen nog overblijft. Een 
pasgeboren kind wordt straks 100 jaar. Vroeg begonnen is half 
gewonnen is dan ook de boodschap. Op naar méér mooie toekomst !”, 
zo besluit de welbespraakte Degraef.

www.argenta.be
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en geniet van een tasje koffie 
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Ik veronderstel dat de invulling van uw taak als bankier ook wel 
wat wijzigingen heeft ondergaan? 
“Ja enorm. In ieder vakgebied volgen de wijzigingen, regelgevingen 
elkaar heel snel op. Onze experts moeten bijbenen, laat staan dat 
klanten dit nog kunnen volgen. De noodzaak om iemand te hebben 
die je kan vertrouwen en je op je twee oren kan laten slapen, 
waar je gerust kan zijn dat er voor jou, je geld en je gezin gezorgd 
wordt, wordt een steeds grotere noodzaak. Levenslang advies is 
noodzakelijk. Vandaag is bankieren plannen om van stap A naar 
stap B te gaan.”

En dat doe je door gezinnen op verschillende niveau’s te helpen?
"Eerst en vooral moeten we de oma's en opa's helpen om voldoende 
te hebben tot het einde van hun leven. Ervoor zorgen dat de 
kinderen niet moeten 'bijleggen' als ze naar een woonzorgcentrum 
moeten gaan. 2000 à 2200 euro per maand per persoon is helaas 
geen uitzondering, maar eerder regel geworden. De pensioenen 
zijn dus niet meer toereikend om dat te betalen. We leven met zijn 
allen langer wat hogere gezondheidskosten met zich mee brengt 
en dit zet druk op het vermogen. Een eigen huis hebben is meestal 
goed om 7 tot 10 jaar te overbruggen."

“Levenslang 
meedenken en plannen 

is de boodschap. 
Ons vertrouwen is 

letterlijk goud waard.”
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