
9

spreker: Ellen Schruns | Senior Expert Leren & 
Ontwikkelen 

coach: Oscar Vega | Atolo 

www.argenta.be

Gezond en duurzaam groeien staat zowel in onze 
bedrijfsstrategie als in ons HR-beleid voorop. Als 
werkgever nemen we onze verantwoordelijkheid 
en stomen we onze medewerkers en onze organi-
satie klaar voor een complexe en onvoorspelbare 
toekomst. 

Dat doen we met het Argenta Paspoort, sinds 2021 
een kompas voor de ontwikkeling van de hoofdze-
telmedewerkers binnen Argenta en bouwt verder 
op ons O&T-kapitaal. Waar we sinds 2015 vooral 
inzetten op het bevorderen van het natuurlijk po-
tentieel tot leren en groeien, door middel van bij-
voorbeeld de lancering van ons leiderschapstraject 
en het Gezonde Gewoonten-programma, geven we 
meer richting aan de ontwikkeling van onze mede-
werkers door middel van het Argenta Paspoort. Het 
Argenta Paspoort biedt Argenta en elke individuele 
medewerker de mogelijkheid om onze toekomstige 
ambities te realiseren. 

In samenwerking met Antwerp Management School 
bepaalden we de 4 cruciale, toekomstgerichte com-

petenties die de focus uitmaken van het Argenta 
Paspoort. We geven al onze medewerkers, van 
onze analisten tot verzekeraars, de kans om zich in 
deze 4 competenties te ontplooien.

Het Digiploma is een onderdeel van het Argenta 
Paspoort. Werken aan ‘digitale gretigheid’ onder-
steunen en stimuleren we extra, met een verzame-
ling aan leermiddelen om cruciale digitale kennis en 
vaardigheden te verwerven. Een Argenta medewer-
ker behaalt het Digiploma door een aantal, veelal 
verplichte, opleidingen te volgen. 

Over Argenta
Argenta is een Belgische Hypotheek- en Spaarbank 
en Verzekeraar die het graag eenvoudig houdt. 
Argenta is een bank voor mensen. We zijn er voor 
iedereen die net als ons verantwoorde financiële 
keuzes wil maken. Argenta is al meer dan 65 jaar 
onafhankelijk, niet-beursgenoteerd en actief in Bel-
gië en Nederland. Argenta blijft trouw aan zijn ba-
sisfilosofie en kernwaarden: dichtbij, ondernemend, 
pragmatisch en eenvoudig.
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