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Uitnodiging voordracht 

 ‘KBC, klaar voor de toekomst’ door  

Patrick Tans 

                         Algemeen directeur Retail 
        op dinsdag 18 oktober 2022 om 15 uur  

in Westrand Cultuurcentrum – Dilbeek 

 

 

 
 

 

Patrick Tans is geboren te Genk in 1964.  

 

In 1987 behaalde hij zijn masterdiploma Moderne Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van 

Leuven. In datzelfde jaar voltooide hij zijn opleiding Toegepaste Journalistiek in Brussel. 

  

Na zijn studies startte Patrick zijn carrière bij CERA CV. Sindsdien werkt hij voor KBC en 

bekleedde hij directiefuncties in zowel de bank- als verzekeringsactiviteiten.  

 

Vooraleer zijn huidige functie op te nemen was hij Algemeen Directeur Bankproducten & 

Transformatie (leningen aan personen en KMO’s, leasing, betaalverkeer, strategische 

veranderingsprocessen). Zijn huidige functie, Algemeen Directeur Retail (netwerk België), oefent hij 

uit sinds november 2021. 

 

Hij is ook lid van het directiecomité van KBC België. 

 

Hij is gehuwd en vader van vier kinderen 

 
 
 

                                                              

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Eerst zal Patrick er ons kort aan herinneren hoe KBC-Groep uit de financiële crisis is gekomen, 

welke inspanningen dit gevergd heeft en hoe de Groep uit het dal is geraakt door aangepaste 

strategieën waardoor de Groep de leading bank in België is geworden en een belangrijke speler in 

Europa. 

De wereld verandert echter snel en grote spelers zoals Google en Amazon vallen het traditionele 

businessmodel van de banken aan en zijn een bedreiging voor de toekomstige winst. Ook de 

concurrentie staat niet stil en bedreigt de positie van KBC. Hoe wapent KBC -Groep zich hiertegen? 

Hoe stelt het zijn toekomst veilig? Welke strategie werd ontwikkeld om deze uitdagingen aan te 

gaan? 

Thema’s zoals interne en externe administratieve omwenteling door de digitalisering, gebruik van 

artificiële intelligentie, nuttige ecosystemen, fintech zullen aan bod komen. 

Patrick zal uiteenzetten hoe KBC België er zal uitzien, en zeker hoe het kantorennet zal evolueren, 

hoe de klanten zullen bediend worden. De vergrijzing neemt toe. Patrick zal verduidelijken hoe KBC 

met zijn senioren zal omgaan. 

Kortom, voor ons die het bedrijf gedurende lange tijd als werkgever hebben gekend een interessante 

opportuniteit om een blik op de toekomst te krijgen van een insider, van een algemeen directeur die 

in het directiecomité België zetelt en dagelijks de toekomst van onze KBC mee veilig stelt. 

 Deze lezing duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. 

Inschrijven kan door storting van 1 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC 

Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 29 september 2022 tot en met 7 oktober 2022 met de 

melding ‘Patrick Tans’. Deze prijs omvat ook 2 drankjes.  

Dit kleine bedrag dat wij aan jullie vragen vertegenwoordigt natuurlijk niet de kostprijs van 

dit event. Wij betalen de infrastructuur (zaal en geluidsinstallatie) en consumptie. 

 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug te 

vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. 

 

 

Wij hopen jou te mogen ontmoeten op 18 oktober.    

 

Het bestuur 

 

  


