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Interne nota 

 

 Interne adrescode Doorkiesnummer 

Aan Directievoorzitters kring 11 Zuidwest Nederland   

Kopie aan MC&C   

Van Hoeksema-van Ruitenbeek, CM (Christel)  +31 88 7212119 

 

Op 30 oktober vond de dialoog plaats met ledenraadsleden, leden raad van commissarissen en 

Rabobankmedewerkers uit kring 11 Zuidwest Nederland. Centraal in de dialoog stond de vraag: 

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

Uit analyse van de dialoog kunnen we 4 hoofdonderwerpen filteren: 

 

1. Vitaliseren ledenraden 

2. Maatschappelijke thema’s regionaal oppakken 

3. Lidmaatschap 

4. Klant 

Advies: 
We adviseren te focussen op de twee onderwerpen  

‘Vitaliseren ledenraad’ en ‘Maatschappelijke thema’s regionaal oppakken’  

en deze onderwerpen integraal op te pakken. 

• Met de integrale aanpak van bovenstaande onderwerpen verbinden we ledenraden op de 

maatschappelijke thema’s en helpen we hen via die thema’s invulling te geven aan de 

(vernieuwde) rol van de ledenraad. Tevens is de blik gericht op de toekomst: waar willen 

we meer van.  

• Uit de analyse blijkt dat ledenraadsleden samen regionaal maatschappelijke vraagstukken 

willen aanpakken (participeren) en van én met elkaar willen leren. Ook blijkt dat zij 

daarvoor meer kennis (educatie) nodig hebben (inhoudelijk op de thema’s en op gebied 

van de eigen rol (governance)). 

• 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. 
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• Deze kringdialoog had een andere insteek en geeft onvoldoende beeld van 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 (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. 

 

Voorstel vervolg: 

 
1. We vragen individuele ledenraadsleden zich te verbinden (participeren) aan een of 

meerdere maatschappelijke thema‘s die zij aansprekend vinden (actie: inventarisatie per 

lokale bank). 

2. De ledenraden uit de kring komen tweemaal per jaar op kringniveau bijeen. Deze 

bijeenkomsten komen naast of in de plaats van één of twee reguliere 

ledenraadsvergaderingen (actie: afspraak tussen directievoorzitters, organisatie 

kringbijeenkomsten door MC&C). 

• Een kringbijeenkomst bestaat uit: 

• een plenair deel (inhoudelijk kennis delen op specifiek thema, wisselend 

per bijeenkomst)  

• break-out sessies op de kring- en organisatiethema’s; ledenraadslid sluit 

aan bij het thema waaraan hij/zij zich verbindt 

• een korte plenaire terugkoppeling van de break-out sessies (opbrengst) 

• netwerkborrel 

• Bij de aanpak van elk thema en invulling van de bijeenkomst wordt rekening 

gehouden met de behoeften van ledenraadsleden: 

• Educatie: Hoe verhogen we het kennisniveau van de ledenraad op het 

betreffende thema?  
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• Verbinden: Hoe leren we van én verbinden we met al aanwezige 

voorbeelden/initiatieven in de kring?  

• Participeren: Welke rol kan de ledenraad vervullen in de aanpak van het 

thema? 

• Ledenraadsleden worden betrokken bij opzet en invulling van de break-

outsessies (Eigenaarschap en Participeren) 

3. Naast de kringbijeenkomsten bieden Lokale Banken ledenraadsleden de kans om aan te 

sluiten op initiatieven die Rabobankgroep initieert om het kennisniveau van 

ledenraadsleden op inhoudelijke thema’s en eigen rol (governance) te vergroten 

(Educatie). 

4. Ledenraadsleden worden uitgenodigd zelf initiatief te nemen om kennis te delen 

(Educatie), van én met elkaar te leren én te participeren buiten de kringbijeenkomsten 

om. Bijvoorbeeld door: 

a. Organiseren van bedrijfsbezoeken door en voor andere ledenraadsleden op kring- 

of organisatiethema (Educatie, Van én met elkaar leren, Participeren). 

b. Het eigen netwerk in te zetten t.b.v. kring- en organisatiethema’s (Participeren). 

c. Ambassadeur te zijn van het kring- en/of organisatiethema van eigen keuze 

(Participeren). 

d. Aan te sluiten bij het marktteam in zijn/haar woonplaats (Participeren). 

5. Het betrekken van jongeren en het vergroten van diversiteit in ledenraden is een ander 

onderwerp dat uit analyse van de inzichten naar boven kwam. 

• Ons voorstel is om in een dialoog met jongeren te onderzoeken wat hun behoefte 

hierin is. Zien zij een rol voor henzelf in de ledenraad, willen zij op een andere 

manier invloed uitoefenen (kortstondige themagerichte jongerenpanels o.i.d.) of 

is er geen behoefte om invloed uit te oefenen. Het initiatief voor het oppakken en 

organiseren van een dergelijke dialoog kan gelegd worden bij Rabobank Breda. 

Zij hebben al een jongerenraad. 

• Als goed voorbeeld werd in de dialoog de verbinding tussen agrarische 

ledenraadsleden genoemd. Het onderzoeken van verbinden van ledenraadsleden 

op doelgroepen is een suggestie die we willen doen. 

2. De netwerkapp kan ingezet worden om ledenraadsleden over de banken heen met elkaar 

te verbinden en per thema een deelcommunity te starten (van en met elkaar leren, 

participeren) 

Kathleen Boute Leandra Sestig Christel Hoeksema 

MC&C MC&C Dialoog Expertisecentrum 

Rabobank Zeeuws Vlaanderen Rabobank Amerstreek Kenniscentrum Bankieren voor NL 

 


