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Facts & figures

De Raayberg, 
Bergen op Zoom

Kring 11: Zuidwest 
Nederland

8 banken 68 ledenraadsleden

10 leden raad van 
commissarissen

11 
Rabomedewerkers

Kaderzetting door 
BCG

Werkvorm 
Rabobank 

Appreciative Inquiry
dialoogmethodiek
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Welke kansen en 
mogelijkheden zien we 
om vanuit onze rollen 
deze regio te 
versterken?



Opbrengsten uit analyse
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Opbrengst uit analyse dialoogsessie: 
4 hoofdonderwerpen
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Onderwerp 1: Vitaliseren rol ledenraadsleden 

Onderwerp  2: Maatschappelijke thema’s regionaal oppakken

Onderwerp  3: Lidmaatschap

Onderwerp 4: Klant

Coöperatievernieuwing: Beleven, voelen, uitdragen
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Vraagstuk Oplossingsrichtingen Centrale organisatie Regionaal/Lokaal

Wat hebben
ledenraadsleden
nodig om hun rol te
vervullen

• Permanente educatie
• Delen & leren van én met 

elkaar
• Mogelijkheden om te

participeren
• Diversiteit (jongeren)

• Digitale introductie leerweg
in maart 2020 beschikbaar
(uiteindelijk ook voor huidige
leden)

• In 2020 worden via Governet
ter inspiratie periodiek best 
practices voor/van 
ledenraden gedeeld

• Jongerenforum – landelijk
platform voor jonge
ledenraadsleden

In de tabel zijn acties benoemd die vanuit de centrale organisatie worden opgepakt op het betreffende onderwerp [bron: 

Bestuur, Coöperatie en Governance]. Daarnaast kunnen lokale banken zelf en/of op kringniveau aan de slag met eigen acties.

Onderwerp 1: : Vitaliseren rol ledenraadsleden 
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Vraagstuk Oplossingsrichtingen Centrale organisatie Regionaal/Lokaal

Hoe vergroten we 
samen de impact 
van initiatieven in 
de regio

• Communiceren/delen/uitwiss
elen best practices

• Ophalen/adresseren/waarder
en regionale vraagstukken 
(bv onderwijs)

• Communities vormen met 
LR, leden, medewerkers, RvC

• Thema’s onderling verdelen 
en samen oppakken

• In 2020 worden via Governet
ter inspiratie periodiek best 
practices voor/van 
ledenraden gedeeld

• Communities kunnen
gefaciliteerd worden door de 
Netwerkapp

Onderwerp 2: Maatschappelijke thema’s 
regionaal oppakken

In de tabel zijn acties benoemd die vanuit de centrale organisatie worden opgepakt op het betreffende onderwerp [bron: 

Bestuur, Coöperatie en Governance]. Daarnaast kunnen lokale banken zelf en/of op kringniveau aan de slag met eigen acties.
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Vraagstuk Oplossingsrichtingen Centrale organisatie Regionaal/Lokaal

Hoe geven we met 
elkaar invulling
aan het 
lidmaatschap?

• Wederkerigheid (voordelen
én verantwoordelijkheden)

• Communiceren/informeren 
(weten en vertellen wat het 
‘nieuwe’ lidmaatschap 
inhoudt)

• Leden betrekken

• Komende periode worden
nieuwe ledeninitiatieven
bedacht én getoetst bij onze
leden (en klanten). Dit gebeurt
via onderzoekssessies waar
een diverse/representatieve
groep leden voor wordt
uitgenodigd. 

• Eerst is het nodig om inhoud te
geven aan het ‘nieuwe’ 
lidmaatschap voordat we 
daarover kunnen
communiceren. Communicatie
zal zeker volgen maar is op dit
moment nog niet beschikbaar. 

Onderwerp 3: Lidmaatschap

In de tabel zijn acties benoemd die vanuit de centrale organisatie worden opgepakt op het betreffende onderwerp [bron: 

Bestuur, Coöperatie en Governance]. Daarnaast kunnen lokale banken zelf en/of op kringniveau aan de slag met eigen acties.
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Vraagstuk Oplossingsrichtingen Centrale organisatie Regionaal/Lokaal

Hoe blijven we 
toegankelijk voor
iedereen? 

• Uitwerken, invullen en 
uitvoeren signaleringsrol  
(issues klantbediening)

• Input leveren (producten en 
dienstverlening)

• Alle (nieuwe) producten en
dienstverlening worden
getoetst. Niets wordt in de 
markt gezet zonder
kwalitatief en kwantitatief
onderzoek en validatie bij 
een representatieve groep
respondenten.  

Onderwerp 4: Klant

In de tabel zijn acties benoemd die vanuit de centrale organisatie worden opgepakt op het betreffende onderwerp [bron: 

Bestuur, Coöperatie en Governance]. Daarnaast kunnen lokale banken zelf en/of op kringniveau aan de slag met eigen acties.



Vervolg traject
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Advies
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Integrale aanpak van de onderwerpen

‘Vitaliseren ledenraad’ 
en

‘Maatschappelijke thema’s regionaal oppakken’ 

Doel: ledenraden verbinden op de maatschappelijke 
thema’s en hen via die thema’s invulling laten geven 
aan de (vernieuwde) rol van de ledenraad. 
Blik gericht op de toekomst: waar willen we meer van. 

Waarom: Tijdens de dialoog gaven ledenraadsleden aan samen 
regionaal maatschappelijke vraagstukken aan te willen pakken 
(participeren) en samen van én met elkaar te willen leren. Daar 
hebben zij meer kennis (educatie) voor nodig (inhoudelijk op de 
thema’s en op gebied van de eigen rol (governance).



Maatschappelijke thema’s
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• Idealiter worden maatschappelijke thema’s waaraan wij als Rabobank willen bijdragen van buiten naar binnen
opgehaald middels het opstellen van een regionale maatschappelijke agenda. Bijvoorbeeld met een brede 
stakeholdersdialoog.

• Deze kringdialoog had een andere insteek en geeft onvoldoende inzicht in de maatschappelijke agenda van de regio. 
Voorstel is voor nu (2020) te focussen op door Rabobank benoemde kring- en organisatiethema’s: 

• Versterken van lokale gemeenschappen (Leefbaarheid kleine woonkernen)

• Iedereen financieel gezonder

• Duurzamer wonen (Energietransitie), 

• Duurzaam groeien voor ondernemers (BioBased)

• Duurzamere voeding (Food Forward)

In het vervolgtraject kunnen verdiepende themadialogen wenselijk zijn op de benoemde thema’s. Ook kan blijken dat toch 
een brede dialoog wenselijk is. Bijvoorbeeld omdat de door Rabobank benoemde thema’s onvoldoende aansluiten op de 
maatschappelijke agenda van de regio. Dialoog kan daarnaast ook bijdragen aan het creëren van draagvlak en het betrekken 
van stakeholders bij deze thema’s.



Vervolgtraject
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• Ieder ledenraadslid kiest op welk thema hij/zij wil 
bijdragenLedenraad verbinden op 

thema’s

• 2 x per jaar

• Naast of i.p.v. reguliere ledenraadsbijeenkomst?Kringbijeenkomsten

• Educatie: verhogen kennisniveau

• Verbinden: Van én met elkaar leren

• Participeren: hoe kan ledenraad bijdragen

Educatie, verbinden en 
participeren onderdeel van 

iedere kringbijeenkomst



Vervolgtraject
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Aansluiten op initiateven educatie 
ledenraad vanuit Rabogroep

• Bedrijfsbezoeken door en voor andere ledenraadsleden

• Inzet eigen netwerk, ambassadeur op organisatiethema

• Aansluiting bij marktteam

Eigen initiatief ledenraad 
stimuleren

• Via dialoog met jongeren ophalen of én hoe zij invloed 
willen hebben

• Ledenraadsleden op doelgroepen met elkaar verbinden

Diversiteit

• Ledenraadsleden met elkaar verbonden

• Deelcommunities op themaniveauInzet netwerkapp op kringniveau


