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1. Inleiding

Hartelijk dank voor je bijdrage aan de dialoog op 30 oktober 2019. Samen met circa 68 andere 

ledenraadsleden, leden van de raden van commissarissen en medewerkers van de lokale Rabobanken 

in Kring Zuidwest Nederland onderzochten we samen de vraag ‘welke kansen en mogelijkheden zien 

we om vanuit onze rollen deze regio te versterken?’
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Dialoog

De dialoog werd volgens de methode van ‘waarderende 

gespreksvoering’ vormgegeven en begeleid door 

getrainde gespreksleiders. De voorliggende vraag  

die we samen onderzochten was: Welke kansen  

en mogelijkheden zien we om vanuit onze rollen  

deze regio te versterken?’

De gespreksleiders hebben de dialoogtafels door 

de vijf fasen van de AI-Dialoog geleid. Na een korte 

kennismakingsronde werden de deelnemers gevraagd 

hun eigen ervaringen delen. In de derde fase deelden 

deelnemers hun droom. Tot slot konden zij in de laatste 

fases aangeven welke activiteiten zij zelf en ook de 

Rabobank zou kunnen oppakken om de gewenste  

situatie te realiseren. 

 

Deelnemers

In totaal waren er tijdens de bijeenkomst 11 dialoogtafels 

met in totaal 103 deelnemers: ledenraadsleden, 

commissarissen, directieleden en medewerkers  

van Rabobank. 

Terugkoppeling 

Van de dialoog aan 7 tafels is een verslag gemaakt door de 

verslagleggers. Daarnaast per tafel een wrap-up gemaakt 

en is aan het einde van de sessie input opgehaald via 

de Mentimeter. De uitkomsten van de bijeenkomst 

zijn verwerkt in dit verslag en worden gedeeld met de 

deelnemers. Vanuit deze input uit de dialogen worden 

vervolgens vervolgstappen in kaart gebracht.

We moedigen het aan om dit verslag te gebruiken voor 

het ontplooien van eigen initiatieven. 

2. Opzet van de bijeenkomst

Programma 

19.30 uur  Ontvangst

19.40 uur  Welkom door Saskia van Dun, directevoorzitter Rabobank Amerstreek 

20.10 uur Inleiding door Servaas van Schijndel, Bestuur, Coöperatie en Governance

  In dialoog aan tafel

21.40 uur Plenaire terugkoppeling van uitkomsten van het gesprek

22.00 uur Slotwoord en borrel
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3. Verslag dialoog

Fase 1: Verkennen
In deze fase hebben we kennisgemaakt en zijn de eerste 

associaties gedeeld op de vraag welke kansen we zien om de 

maatschappelijke vraagstukken samen aan te pakken.

• Ledenraad Rabobank West-Brabant Noord. Is gestart 

in een moeilijke periode van de bank. Met de nieuwe 

directie is dit veranderd en is de bank wel wat actiever. 

Zijn vraag is hoe we leden actiever kunnen maken.  

Zoals bijvoorbeeld de deelname aan Rabo ClubSupport. 

Een groot aantal leden stemt niet; dat is een gemiste 

kans. 

• Ledenraad Rabobank De Zuidelijke Baronie. Is afkomstig 

uit de financiële hoek en had het beeld dat er lokaal 

meer te bepalen was. Is vandaag bij de nationale 

coöperatiemeeting geweest en ziet dat veel bedrijven 

worstelen met het coöperatieve aspect. De ledenraad 

voelt als een intern vehikel dat niet naar buiten treedt. 

• Verantwoordelijk voor Particulieren bij Rabobank 

Breda. Veel initiatieven binnen de bank voor leden en 

ledenraden en wil graag de initiatieven die er zijn  

breder delen om van elkaar te leren. 

• Ledenraad Rabobank De Zuidelijke Baronie. Heeft een 

autobedrijf, vader van twee kinderen. Weet nu nog niet 

wat hij aan moet met de vraag. Rabo ClubSupport is in 

een keer landelijk en de ledenraad wilde dit niet. 

• Ledenraad Rabobank Oosterschelde en heeft 

akkerbouwbedrijf; in het verleden bij ABN Amro gewerkt. 

Streeft naar #trotsopdeboer en #trotsopderabobank.  

Het gevoel van trots mag meer doorklinken. 

• Ledenraad Rabobank Amerstreek. Voorheen lid van 

de jongerenraad. Is nog zoekende naar de rol van de 

ledenraad. De jongerenraad was wat dynamischer en 

pakte meer op; zou in de ledenraad een wat actievere  

rol willen hebben met meer enthousiasme. 

• Directievoorzitter Rabobank Zuidwest-Brabant en het 

specialistenteam dat Zuidwest-Nederland bedient. 

Is opgegroeid met coöperatie; gestart bij ZLTO en 

vervolgens overgestapt naar de Rabobank. Vindt het van 

belang om onze klanten te helpen bij het bereiken van 

hun ambities en hoe kunnen we als Rabobank daarbij 

helpen. Wil meer focus aanbrengen en activiteiten 

ophangen aan de thema’s van de Rabobank. Het is 

van belang om impact te genereren en verbinding 

te zoeken tussen de maatschappij en de bank en dit 

gericht te doen. Het is van belang om dit samen te doen. 

Ten aanzien van Rabo ClubSupport geeft hij aan dat 

onze kring dit al gezamenlijk deed en dit is nu landelijk 

opgepakt. Daar is hij ook zeker trots op. 

• Heeft ervaren dat leden nieuwe rol niet zagen zitten.  

Zijn inmiddels gehergroepeerd en zijn bezig om de 

ledenraad te activeren. Minder zenden, meer ophalen. 

Stelt voor om meer te participeren in de marktteams 

en hoopt de ledenraad hierin mee te krijgen voor 

verbinding.

• Heel wat associaties wat betreft coöperaties. Reden 

van lokaal werken om het verschil te kunnen maken. 

Wereldvoedselvraagstuk is ook heel relevant. Maar ook  

de rol van de ledenraad is belangrijk om het verschil  

te kunnen maken.

• Mijn generatie onder de 30 laten verbinden aan een 

coöperatieve bank. Dat ze hier een bewuste keuze  

in maken.

• Maakt zich zorgen om teloorgang van kleine dorpen 

onder andere op sociaal vlak. Ontevreden mensen.  

Vraagt dan ‘wat heb je er zelf aan gedaan’. Wat kan de 

Rabobank doen om dorpen weer beter leefbaar te 

maken. Hoopt van de versnellingen te leren en ook  

te profiteren.

• Hoe gaan we jongeren in de regio houden, niet alleen  

als klant maar ook als inwoner

• Wat kan ledenraad betekenen in de energietransitie 

omdat veel klanten zich zorgen maken hoe ze dit kunnen 

bekostigen. Hoe kunnen wij ons daarin onderscheiden.

• Samenwerken tussen de banken binnen de regio en 

leren van de ledenraden onderling. Ledenraad moet 

In dit hoofdstuk lees je de input van deelnemers per fase.
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geheractiveerd worden. Kansen genoeg, maar hoe  

doe je dat.

• Komt uit Zeeuws-Vlaanderen, krimpregio. Interessante 

discussie wat wij hierin kunnen betekenen

• Maak het klein in plaats van groots, vele kleine stapjes 

maken ook groot.

• Hoe zwakkeren in samenleving helpen om hun ideaal  

te verwezenlijken, kan in allerlei vormen terugkomen.

• Uitdaging om als bank een rol te vervullen in 

maatschappij, denk aan invullen van vacatures die open 

staan in een krimp gebied.

• Grote uitdaging om de bank, verenigingen, bedrijven, 

personeel, iedereen dus samen te brengen om met 

elkaar continue verbinding te maken. Alle onderdelen 

samen laten werken, RvC, ledenraad, medewerkers  

lokale banken.

• Oud-medewerker, regionaal en landelijk betrokken zijn 

bij agrarische doelen, kennis delen, agrarisch netwerk 

opzetten, lezingen organiseren, studieclubs opzetten, 

platteland meer op de kaart zetten, leefbaar houden  

van regio

• Klein dorp, energie neutraal worden / zijn, landelijke 

aandacht, dit uitdragen aan omgeving bedrijven en  

de bank.

• Lokale verenigingen steunen om hun projecten  

te realiseren.

• Lokale betrokkenheid, van oudsher, coöperatieve 

gedachten en doelen steunen en uitwerken, mist de 

herkenbaarheid van wat is een coöperatie en welke 

voordelen brengt dit met zich mee. Veel mensen (her)

kennen dit niet en hoe kun je dit beter uitdragen in  

je omgeving.

• Mist deel van het coöperatieve van eerder. Lokaal 

betrokken, leefbaarheid in kleine dorpen vergroten. 

Rabobank moet hierin grotere rol spelen en hierin het 

voortouw nemen.

• Leuk om mee te denken hoe de Rabobank de 

maatschappij kan helpen, betrokken zijn bij de 

samenleving. Niet zo zeer in financiële zin maar meer in 

meedenken, educatie, betrokken zijn bij de leefomgeving

• RN stopt sponsoring grote verengingen (vooral voetbal). 

Stimuleringsfonds inzetten voor kleinere sporten / clubs 

(duiken). Steunen in de vorm van educatie bijvoorbeeld 

opleiding trainers, hoe hou je de club gezond, lokaal 

houden i.p.v. landelijk bij de grote clubs / verenigingen.

• Geeft aan dat ze informatie mist of dat er kanalen zijn die 

om haar heen gaan.

• Nu moet ze ook zeggen dat ze zelf te weinig moeite doet 

om informatie te krijgen maar met alle onduidelijkheden 

en kanalen is er ruis op de lijn en mist er duidelijke 

voeding van informatie of richtlijnen van hoe dit 

verspreid moet worden en hier zou verbetering in 

moeten komen zoals een regionale richtlijn.

• Vindt de bereikbaarheid niet goed en vind dat dit 

beter moet net zoals dat er op de meeste dorpen geen 

mogelijkheden meer zijn om geld te pinnen, wisselen of 

storten. Daarnaast geeft ze aan dat we de ouderen meer 

moeten betrekken.

• Geeft aan dat wij jongeren meer moeten betrekken.  

En de kansen creëren binnen de kring om ons sterker te 

maken door niet allemaal individueel te werken.
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actieve rol in heeft. Niet aan de zijlijn staan.

• Connectie met elkaar vinden. Bank, medewerkers en 

leden moeten verbinding vinden.

• Al vele jaren bij Rabo. Wat kan onze toegevoegde  

waarde zijn? Ook in de stedelijke gebieden?  

Samen hebben we collectieve wijsheid. Samen kunnen 

we onze maatschappelijke rol duiden.

•  ‘Ik ben een en al coöperatie’ (bv bloemenveiling). Ik zie 

de mogelijkheid om lidmaatschap te versterken. Het gaat 

steeds over klanten. Maar het moet over leden en klanten 

gaan. ZWN is een sterk coöperatieve hoek. Laten we het 

hier gewoon doen.

• Stadsbank. Minder agrarisch. Ondernemer, accountant, 

woonachtig in Breda. Opgevallen door kritische vragen 

aan de bank en daardoor in de ledenraad gekomen.  

Mooi dat we hier vanuit 8 banken zitten. Laten we van 

elkaar leren.

• Vind dat wij als Rabobank maatschappelijke dingen groot 

moeten aanpakken omdat kleine dingen snel wegvallen.

• Vind dat de Rabobank zich beter moet laten zien, trots 

zijn en communiceren wat ze allemaal doen en ook niet 

te bescheiden zijn.

• Gelooft in het onderscheidende van de Rabobank niet 

alleen commercieel.

• Maar ook al het andere met de maatschappij voorop 

stellen. Focussen op de zorgplicht.

• Als kring moeten wij meer dingen oppakken en dan 

beter verdelen.

• De goede dingen van iedere bank verdelen en zo de 

goede punten van ieder benutten.

• En ons zichtbaar maken met ons ook onderscheidend 

per werkgebied en invulling geven op vraagstukken.

• gestopt als horeca-ondernemer, voorzitter horeca 

Nederland-Zeeland, Voorzitter PUM, ook actief in 

buitenland, lid van IFR (beoordeling binnen de bank 

risicovolle leningen) commissie ZWN, zit in vastgoed. 

Belangrijk: het benutten van elkaars netwerken, ieder 

heeft z’n eigen inbreng. Dat is waardevol.

• We zien de actualiteit, demonstraties enz. Ik weet 

niet hoe het moet worden opgelost en wat de Rabo 

kan doen. Kan ik geholpen worden om de nodige 

veranderingen binnen mijn bedrijf in gang te zetten? 

Samenwerken is al iets. Filmpje op Governet: Transitie 

is een kans voor de bank. Kriebels: want bank moet 

niet centraal staan maar leden moeten centraal staan. 

Hoe houden we de agrarische sector in NL overeind? 

Productie naar buitenland verplaatsen is geen oplossing.

• Veel contact met ondernemersraad. Ondernemer, helpt 

organisaties in de medische sector veranderen.  

Gericht op kwaliteit/efficiëntie. RvC heeft een 

ambassadeursrol. Daarin zijn we momenteel niet sterk 

genoeg. Zijn zoekende. Waar zijn we voor? Ambassadeur 

wat is dat? We moeten systematisch en kritisch kijken en 

vervolgens gericht investeren.

• Ik heb bedenkingen over hoe er nu en in de toekomst 

met boeren wordt omgegaan. Daarom als ledenraadslid 

van de Rabobank lid van een organisatie die daar een 
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Op het stimuleringsfonds regionale economie. Op 

initiatief leerlingen les te geven op afstand (dunbevolkt 

gebied). Trots op servicepunt voor emigrerende Belgen. 

Op “Rootzz” dat academici en HBO-ers die voor studie Z-Vl 

uit waren te koppelen aan vacatures en stages in Z-Vl, 

zodat ze warm hart houden voor Z-Vl. Trots op het feit 

dat we veel kennis en informatie delen in bijvoorbeeld 

startersbijeenkomsten of bijeenkomst internetbankieren. 

Doel vanavond is ieder eigen voorbeelden laten delen in 

Kring en elkaar inspireren.

• Trots op eerdergenoemde punten 

• NIET trots op bereikbaarheid en zichtbaarheid Rabo. 

Oud medewerkers zijn bijna allemaal nog steeds trots en 

tevreden over hun tijd bij de bank, bij welk ander bedrijf 

hoor je dat nou zo terug.

• Wat maakt Rabo nu uniek is grote vraag. Niet verschuilen 

achter regels “moet van de AFM”, maar is ter bescherming 

consument. Clubkas inderdaad heel positief, maar wordt 

tegenwoordig al weer normaal gevonden, mensen zijn  

te beroerd om langs te komen om cheque op te halen. 

Hoe kunnen we als Rabo anders zijn? Door vanuit 

coöperatie bepaalde risico’s bewust wel te willen dragen, 

voorbeeld: wel een credit card verstrekken aan iemand 

met Wajong uitkering voor zijn reizen. Ook een mooi 

initiatief: woningstimuleringsfonds.

• Nog zoekende hoe rol in te vullen, deze avond gaat 

daarbij helpen. Er is veel informatie maar het wordt 

gelukkig al wat interactiever. Clubkas positief.

Aanvullend:

• Wat wordt er van een ledenraadslid verwacht?

• Ben ik een onbezoldigde medewerker van de bank?

• Wat is mijn rol in het marktteam? Ook lastig richting  

oud-werknemers.

• Als ledenraadslid energie?

• Als LR-lid kun je marktteam voeden

• Signaleren van behoeften en verbinden van behoeftes.  

Er zijn al veel netwerken, maar bij elkaar brengen zou al 

veel helpen

• Sluiting kantoren en daardoor uit de maatschappij 

te trekken. Bereikbaarheid. Meer richten op senioren 

en laaggeletterden. Aanwezigheid in de omgeving 

behouden.

• Jongeren weg uit regio. Verbinden, ook weer iets terug 

naar de Rabo.

• Onderwijs democratische ontwikkeling, niet zozeer 

krimp. Onderwijs komt in de knel. Keuze beperkter.  

Rabo moet verantwoording nemen. Moderne technieken 

door lessen op afstand te geven.

• Deelt het verhaal met Gerard over vertrek van kantoren 

en dichtbij.

• Groep ondernemers bij elkaar, mag breed zijn, gelijk 

gestemde bij elkaar in verbinding brengt. Trigger om de 

leden bij elkaar te komen. Verbindingen leggen en dan 

verder komen.

• Bezin mij over rol ledenraad. Discussie komt in LR niet 

goed op gang, wil geen groep met alleen ja-knikkers.  

Nu 7 jaar lid van LR. Ervaring met stroomversnellersfonds.

• Het is lastig verbinding te krijgen tussen buurtteams 

(=markteams bij andere banken). Idee: geef kleine 

ondernemers korting als ze kunnen laten zien dat ze  

bij bijvoorbeeld 10 Raboklanten inkopen.

• Lastig de zaak in verandering te brengen. Particuliere 

klanten zelfredzaam. Initiatief plaatselijk inrichten  

naar behoefte.

• Rabo clubkas wordt erg goed ontvangen. Doel is: 

Rabobank herkenbaarder voor mensen maken.

• Trots op clubkas voor verenigingen en stichtingen  

in werkgebied. Op grote betrokkenheid LR en RvC.  
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Fase 2: Verdiepen 
In deze fase zijn de persoonlijke ervaringen met betrekking tot 

de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Hagelschade 3 jaar geleden; bank heeft toen een 

bijeenkomst georganiseerd voor de agrarische 

ledenraadsleden. Daar heeft een glastuinder uit Oost 

Brabant en een akkerbouwer uit Zeeuws Vlaanderen 

een toelichting gegeven en toen hebben ze ervaringen 

gedeeld rondom verzekeringen. Dit kon niet vanuit de 

bank maar wel vanuit de ledenraad. 

• Het is van belang om als ledenraad in te spelen op  

de actualiteit. 

• Men is zoekende naar manieren om contact te leggen 

met andere ledenraadsleden (tussen de vergaderingen). 

Actualiteiten zijn niet altijd op het moment dat er een 

vergadering is. Mogelijkheden zijn netwerkapp, mail via 

afdeling Communicatie of via Governet. 

• Men mist een centrale ledenbijeenkomst; dat is 

afgeschaft bij De Zuidelijke Baronie en wordt gemist.  

Men zou dit graag thematisch doen met interessante 

sprekers. Dit zou wellicht regionaal kunnen worden 

gedaan.  

• Klanten worden uitgenodigd voor bancaire 

bijeenkomsten en leden voor meer coöperatieve 

bijeenkomsten. Het zou mooi zijn als nog meer klanten 

lid worden zodat er geen onderscheid meer is. 

• Er wordt gezocht naar onderscheidende voordelen voor 

leden; zo’n ledenbijeenkomst is daar een voorbeeld van. 

• Meer uniformiteit voorwaarden op kringniveau rondom 

Rabo ClubSupport en Verenigingsondersteuning. 

• Ledenraad van Breda werkt met themagroepen zoals 

bijvoorbeeld Agri. Samen met collega’s van Rabobank 

De Zuidelijke Baronie wordt kennis uitgewisseld om 

onderwerpen als Agri uit te diepen. 

• Deze kring is erg actief op het gebied van de 

energietransitie zoals BioBased. Hier zijn verschillende 

ondernemers en hogescholen bij betrokken. 

• De jongerenraad van Amerstreek heeft geadviseerd 

hoe om te gaan met jongeren die zodra ze 18 jaar 

worden de bank verlaten. De jongerenraad is de dialoog 

aangegaan met de jongeren en heeft hun bevindingen 

teruggekoppeld aan de bank. Het is van belang om de 

jeugd aan boord te houden. De jeugd gaat weg vanwege 

aantrekkelijke rentetarieven bij andere banken; dit is 

teruggekoppeld en de bank gaat hiermee aan de slag 

om dit signaal op te pakken. Intussen is de jongerenraad 

opgegaan in de ledenraad. 

• Rabobank Zuidwest-Brabant heeft vorig jaar een 

event voor jongeren laten organiseren door jongere 

ledenraadsleden; dit sluit dan ook beter aan op de 

leefwereld van jongeren. 

• Het is van belang om als ledenraadslid niet enkel naar 

jezelf en jouw belang te kijken maar te zoeken naar 

kruisbestuiving. 

• Er wordt een agrarische bijeenkomst georganiseerd  

voor de agrarische ledenraadsleden van de kring. 

• Het is goed om thematische vraagstukken op te pakken 

en de verbinding te zoeken uit enthousiasme.  

• Het is moeilijk om leden te werven; wellicht gaat dat 

beter als we themagericht vergaderen. De formele zaken 

kunnen dan een kleinere rol krijgen. 

• Bij de ledenwerving is het fijn als ledenraadsleden zelf 

kandidaten aandragen; vanuit het netwerk. Vanuit de 

bank kunnen ook namen worden aangedragen. 

• Bij Rabobank West-Brabant Noord is nu onlangs  

een jong lid uit de ledenraad doorgestroomd naar de 

Raad van Commissarissen. 

• Na 1 jaar in ledenraad werd concept marktteams 

opgestart. Daarna weinig betrokkenheid door  

ledenraad door geen initiatief bank. Sinds kort  

worden ze direct ingelicht over activiteiten die gepland 

staan. Op die manier krijgen ook de ledenraadsleden  

een impuls om actiever te worden. De informatie  

wordt gedeeld via email. Nu moet er nog opvolging  

aan worden gegeven door te vragen welke 

ledenraadsleden actief willen deelnemen. Ledenraad 

moet er meer op toezien dat dit goed en standvastig 

wordt uitgevoerd. (voorstel groep: Netwerkapp) 
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komt er een knop om lid te worden. Zeker belangrijk om 

jongeren te laten binden.

• Je bent antenne voor wat je om je heen hoort.

• Het begint met elkaar goed te kennen in de ledenraad. 

Bijvoorbeeld wat iemand doet in vrije tijd, waar wordt 

iemand boos om.

• Als bank niet scherper wordt en/of scherp blijft  

verliezen we markt.

• Jaren geleden was er geen discussie naar welke bank  

je ging in dorp, dan ging je naar de Rabobank.  

Hoe onderscheid je je van andere banken? Door je op 

sociaal vlak te onderscheiden.

• Maar basisdienstverlening moet zeker ook op orde zijn

• Leuk dat mensen ideeën in ledenraad presenteren.

• Netwerkapp begint te leven, dat je kunt reageren  

op bijv. helpen bij Kustmarathon

• In ledenraad gediscussieerd over bepaald woord,  

was erg leuk

• We hebben 4 maatschappelijke thema’s, zou het voor de 

ledenraad interessant zijn om je naam te koppelen aan  

1 van deze thema’s en dat dit landelijk ondersteund 

wordt door de organisatie.

• De vergaderingen zijn nu nog te vrijblijvend en 

inconsequent.

• Kijken wie er in de ledenraad zit en gericht vragen  

of zij behulpzaam willen zijn bij bepaalde acties.

• Indrukwekkende van ledenraad is dat we samen alles 

weten. Kan heel waardevol zijn, maar ben je ook bereid 

om er wat meer tijd aan te besteden. 4 a 5 bijeenkomsten 

per jaar is best krap.

• Je staat best wel ver van de bank af. Je weet niet 

precies wat medewerkers doen. Zou fijn zijn om na een 

bijeenkomst met thema’s aan de slag gaan. Dus meer 

vervolg geven aan.

• Dag georganiseerd met museum en lunch. In kleine 

groepen zo concreet mogelijk bepalen wie welke 

stappen gaat ondernemen. Het moet wel ergens toe 

leiden. We moeten met elkaar aan de slag, niet alleen  

de directeur die zendt. 

• Het gevoel ontbreekt iets concreets te kunnen 

aanpakken. Bijvoorbeeld investering in Onderwijs op 

Afstand, had graag geweten hoe dat in elkaar stak 

voordat het werd gepubliceerd. Ledenraad is hier niet  

bij betrokken geweest.

• Punt hierboven is juist hetgeen waar we als coöperatie 

naartoe moeten. Clubgevoel binnen de ledenraad is 

er niet. Er zijn geijkte netwerken (ondernemersver., 

serviceclubs) maar ook minder geijkte (bepaalde 

vakgroepen, bijv.). Als we erin slagen ook de niet 

zo bekende netwerken in beeld te brengen, gaan 

we beter verbanden zien. Ik heb initiatief genomen 

ledenvergadering eerder te beginnen en 2 leden 

vertellen dan iets over zichzelf, zodat bekend wordt van 

‘met wie zit ik eigenlijk in de ledenraad’. Ledenraad zou 

regie op zich moeten nemen om te kijken wat in regio 

belangrijk is en hiermee aan de slag te gaan.

• Als je de Coöperatie wilt vernieuwen, dan 1 lijn trekken 

en zorgen dat een lid altijd de beste variant/aanbieding 

krijgt. Dit wordt nu gemist bij leden. Wij moeten meer 

een kader bieden aan de regio zodat ze zelf kunnen 

ophoesten wat ze nodig hebben

• Eigenlijk zou je dit veel verder moeten verkleinen naar 

‘wat kunnen we samen doen’. Rabobank wordt steeds 

abstracter voor leden, dit creëert steeds meer afstand. 

Een ondernemer neemt nog wel initiatief, maar een 

particuliere klant gelooft het allemaal wel.  

Alles gaat nu digitaal, dus je gezicht waar je op gekozen 

wordt, gaat verdwijnen. Ik moet uitleggen wat de 

coöperatie inhoudt, mensen zien dit vaak niet en  

moeten dan eerst door een barrière heen

• In sponsorcontracten zit vaak een willekeur en dat voelt 

naar. Mooi dat Rabo Clubsupport via leden loopt en 

daarmee leden worden geactiveerd. Fijn dat dit landelijk 

wordt ondersteund zodat impact groter is.

• Heb 3 volwassen kinderen die zich afvragen waarom zij 

geen stemrecht hebben in Clubsupport. Meer onder de 

aandacht brengen zodat zij ook later lid worden.

• Lidmaatschap in Rabo Bankieren App: er komen 

bepaalde voordelen voor leden. Bij veel handelingen 
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de ledenraadsleden actief in werkgebied? Stuur ze op 

pad. Voorbeeld het stroomversnellingsfonds onder de 

aandacht brengen. Dit helpt en stimuleert de leden om 

actief aan de slag te gaan. Let op belangrijk is dat de 

verenigingen stichtingen en clubs zelf ook actief worden 

dus wel de uitleg dat het fonds er is en waar je meer 

informatie kunt vinden. Maar vervolgens de clubs zelf 

verder laten onderzoeken en een eventuele aanvraag 

starten. Zo werven de ledenraadsleden ook nieuw leden. 

Brengen ze Rabobank onder de aandacht. Wisselwerking. 

Wat kun jij voor de Rabobank betekenen en wat kan de 

Rabobank voor jou betekenen.

• Educatie voor stichtingen of verenigingen, dit kan 

met cursussen voor trainer / coach. Maar ook jonge 

ondernemers helpen met opzetten businessplan.  

Hoe kun je verenigingen en clubs aan kennis helpen 

om zo in je rol als ledenraadslid de leefbaarheid in jouw 

leefomgeving te verbeteren en maken dat anderen 

betrokken worden in de regio.

• In je eigen regio de wat oudere ondernemers, of 

bijvoorbeeld leden uit de ledenraad de jongere “gasten” 

mee op sleeptouw te nemen. Verbinding leggen, mensen 

samenbrengen. Kennis, ervaring en netwerk delen om zo 

samen te werken.

• Project jong geleerd oud gedaan, met jongere 

garde bij de gevestigde orde c.q. grotere bedrijven 

op bedrijfsbezoek gaan. Door project verenigings-

ondersteuning hulp bieden bij de vragen: hou 

onderhoudt je je vereniging, hoe werf je leden.  

Hoe hou je je club levend. Hoe maak je dat leden niet 

alleen contributie betalen maar zorg je er ook voor dat 

ze weten dat je hier niet alles zomaar voor terugkrijgt 

zonder zelf tijd en energie te investeren. Hoe voer je je 

administratie. Steun en hulp kan ook financieel zijn.  

Je moet de clubs enthousiast maken. Verbinding maken 

met de jeugd. Leefbaar maken van je omgeving door 

hulp te bieden aan de mogelijkheid om senioren langer 

zelfstandig laten wonen. 

 

• Aantal keren woord zenden gehoord, maar hoe gaan we 

uit de markt horen welke behoeftes er zijn.

• Desillusie toen ik in ledenraad kwam. Was opgegroeid 

met Rabobank als coöperatie. Heeft nu toch het gevoel 

niet ‘mee te doen’. Ledenraad is zoekende en afstand is 

enorm. Waar je aan moet gaan werken is relatie tussen 

ledenraad en ALR.

• Zeeuws-Vlaanderen is krimpregio. Lokale problemen 

kan je niet aanpakken als in de basis zaken niet 

gestructureerd worden aangepakt.

• Als je binnenkomt is er al een bepaalde cultuur en  

die moet nog doorbroken worden

• Misschien moeten we ALR-vergadering openstellen  

voor ledenraadsleden.

• Studiedagen ledenraadsleden, studiereis binnen team 

jongeren gemaakt. Bezoek gebracht aan organisaties, 

jongerenwerk, een ondernemer. Bijzonder om te zien  

hoe blij de groep van jongerenwerk is met de steun  

van de Rabobank. Mooi om te ervaren dat die jongeren 

zo enthousiast zijn. Dat blijft je bij en ga je uitdragen  

naar je omgeving.

• Coöperatieve thema’s uitdragen. Er is zoveel meer dan 

enkel de clubkascampagne. Zoveel meer zaken of 

projecten waar we (Rabobank) in bijdragen. Dit mag ook 

gezegd en uitgedragen worden. Binnen omgeving niet 

altijd bekend.

• Clubkascampagne is voor veel kleinere clubs minder 

succesvol dan de grotere clubs / verenigingen in de 

regio, dit is een nadeel. Hoe kun je dit beter invullen  

met bijvoorbeeld een ander format.

• Andere ervaring is dat juist kleinere clubs vaak actiever 

zijn in het werven van stemmen, ze zijn heel erg 

enthousiast. En erg blij als ze dan toch een leuk bedrag 

ontvangen. Clubs mogen zelf ook wel energie in de 

campagne stoppen.

• Kleine verenigingen werven vaak beter en meer, prima 

manier, meer betrokken clubs ook al zijn ze klein.

• Onzichtbare ledenraadsleden worden aangesproken  

op het feit dat je ze niet ziet. Echt vragen waarom  

ben je er niet, wil of kan je niet meer. Hoe houdt je  
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de mensen in het verzorgingshuis geïnformeerd over 

alternatieven. Vaak is informeren, luisteren naar het 

ongenoegen, het laten uitspreken van hun zorg heel  

wat waard. In gesprek blijven en blijven luisteren.

• De jeugd bij ons trekken en kijken naar de  

mogelijkheden hierin.

• Oude mensen van 54 zijn vaak de jongste binnen de 

ledenraad en dit moet anders en als er jongere mensen 

bij de ledenraad komen deze kansen gebruiken en 

vragen naar ervaringen waarom die bij de ledenraad 

komen.

• Ledenraad met de lokale regio betrekken om klanten  

een podium te geven.

• Het waren alleen maar oudere mannen bij de ledenraad 

vroeger en dit is aan het veranderen maar nog niet 

genoeg.

• Ledenraden kunnen tegenwoordig meer betekenen  

dan vroeger maar nog niet genoeg.

• Werknemers en werkgevers helpen door onderzoek  

te doen en te kijken wat nodig is.

• Ouderen en analfabeten beter helpen met voorlichtingen 

en cursussen over hoe zij mee kunnen gaan met de tijd 

en zich beschermen tegen nieuwe gevaren en misbruik.

• Jongeren informeren over wat de mogelijkheden zijn 

als zij een huis willen kopen maar met een studieschuld 

zitten/weinig eigen geld hebben/of een startende 

business hebben en hier een pand voor willen hebben. 

Dit word al gedaan maar de communicatie naar buiten 

over deze voorlichtingen zijn slecht.

• Rabobank geeft geld aan de woonstichting om jongeren 

te helpen met een beginnend bedrijf of woning om 

hier onderdak te hebben. Maar dit word niet goed 

gecommuniceerd naar de buitenwereld.

• Ik heb heel veel met bancaire wereld te maken.  

Bijna dagelijks. Ik leg het beleid van de bank uit zonder  

te ‘verkopen’. Mensen hebben dan doorgaans begrip  

voor de koers.

• Ik kreeg energie van een bijeenkomst met marktteam. 

Er werden heel specifiek marktkansen gesignaleerd, 

groter en minder groot. Zowel commerciële als 

• Lidmaatschap op een andere manier onder de aandacht 

brengen, aantrekkelijker maken. Het voordeel van het 

lidmaatschap de ledenraad in laten zien. Zo kweek je 

goodwill.

• Jongeren bij de hand nemen om te laten zien wat ze 

kunnen bereiken als je ze een beetje weg wijs maakt en 

bijstuurt.

• Uitvragen jeugd om te achterhalen wat ze zelf vinden 

en willen. Hoe zien zij hun rol in de maatschappij. Wij 

hebben als “ouderen” nog een gevoel bij een bank dit 

hebben we van thuis uit

• meegekregen. Dit heeft de jeugd niet meer, maak ze 

enthousiast en laat de voordelen zien. Waar kan ik op 

inspringen, waar liggen hun interesses.

• Inzetten van vitaliteitscoaches bij Rabobank Zuid-

Limburg voor het personeel. En daarnaast ook die 

coaches gebruiken om samen met lokale clubhelden een 

obesitas programma onder de aandacht van jongeren te 

brengen. Als individu kom je niet ver maar samen ben je 

zo veel sterker, krachten bundelen en uitdragen.

• Clubleden betalen contributie en dat is het. Ze 

verwachten er alles voor terug. Laat ze inzien dat je 

meer moet doen om je club gezond te houden, dus niet 

investeren in enkel bijvoorbeeld de sportvelden maar  

ook cursussen geven. Hoe doe je de boekhouding,  

hoe houdt je je club gezond. Maak zichtbaar wat er 

allemaal bij komt kijken. Geld geven is niet altijd de 

oplossing. Kennisoverdracht, educatie of op een andere 

manier hulp bieden vaak wel. De club echt ondersteunen.

• Als je iets wil opzetten? Denk aan een groep 

(kennisnetwerk) van agrariërs. Hoe kom je in contact 

met de juiste mensen? Wie kan ik hiervoor benaderen? 

Je weet niet waar je moet beginnen. Kan Rabobank 

bijvoorbeeld de mensen leveren of benaderen  

omdat zij weten wie ze in hun netwerk hebben met  

de juiste kennis.

• Tip van een directie lid: van overtuigd dat wij (directie) 

hierin echt iets kunnen betekenen.

• Geldautomaat ging weg uit dorp. Veel onrust vooral 

bij de ouderen. Lid van de ledenraad heeft persoonlijk 
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• Jongeren; Lid raad van commissarissen: kinderen wonen 

niet in Zeeland. 1/3 van de Nederlanders is hoogopgeleid 

en trekken naar de stad. Project Rootzz, stimuleren 

project wat ondersteunt wordt Terneuzen

• Ledenraadslid is weer teruggegaan naar Zeeland na 

studie buiten Zeeland. Reden: de liefde

• Verbinding ondernemers, wil je daar een herhaling aan 

geven of eenmalig? Trigger. Branche genoten te leren 

kennen, scholen. Hart van Brabant: hebben eerder 

groepen ondernemers bij elkaar te brengen.

• Heeft jouw regio geen ondernemersverenigingen?  

Daar komen toch al veel bedrijven bij elkaar.

• Is er een behoefte aan bij alles wat er al is?

• Moet er een thema aan gekoppeld worden?

• Het liefst fysiek bij elkaar komen.

• We zijn een kenniscoöperatie. Dus we hebben veel te 

delen. Waar heeft doelgroep behoefte aan? In Drimmelen 

lopen de contacten tussen de verschillende ondernemers 

heel goed, samen met Rabo.

• Sluiting kantoren: is dit en overige onderwerpen een taak 

van de Rabobank? Bijv. is vergrijzing meer een taak van 

de overheid? We doen al heel veel. We zijn een sociale 

bank. We gaan langer door met Rabo klanten als het 

slechter gaat.

• Moet stoppen met sluiten van kantoren. Hebben nog 

steeds een belangrijke functie. Minder efficiënt misschien 

om ze open te houden, maar wel een belangrijke functie.

• Nieuwe rol van de commissaris is nog erg wennen.  

Er zijn wel mogelijkheden om in de ambassadeursrol te 

ondersteunen binnen maatschap voor dichtbij gevoel 

als commissaris of ledenraadslid. Moeilijke vragen over 

bankzaken hoort dat thuis bij commissaris en ledenraad? 

En hoe los je dit dan ter plekke op, als dat zich voordoet?

• Gaat over voortgezet onderwijs, maar kan ook voor 

gaan komen bij basisonderwijs. Krimp niet alleen rand 

gebieden, maar bijv ook West-Brabant. We hebben er  

als bank ook belang bij.

• Kan bijv wel gelden voor bijv. Schouwen Duiveland.

• Wat ga je doen met het buitengebied. Ook met vastgoed. 

Stuk ondermijning. Is veel meer dan alleen vergrijzing. 

maatschappelijke items werden besproken. Ik merkte  

dat ik ook zelf echt iets op gang kan brengen.

• Breda heeft Prijs Je Wijk met coöperatief dividend.  

De teams beschikken over budget. Een vriendin van me 

werkt op basisschool voor slechtzienden. Daar waren 

aangepaste fietsen gestolen. Waarschijnlijk gaat Rabo  

de fietsen vergoeden. Dat is super voor scholen en 

groepen die het echt nodig hebben. Daar ben ik trots op. 

Je bent de oren van je regio.

• Zeeuws Genootschap van wetenschappen heeft YESC 

en Rabo sponsort daarin o.a. een boek. We hebben 

binnen het project met collega’s en ledenraadsleden 

voorgelezen op scholen. Sterke verbinding tussen 

onderwijs en bedrijfsleven. Zo ben je heel erg zichtbaar 

en het gaat ergens over.

• Ik vind de bedrijfsbezoeken erg mooi. Je leert 

ontzettend veel van andere bedrijfstakken. Ook worden 

ondernemers gevraagd om hun problemen te delen. 

Mensen kunnen laten zien wat hun levenswerk is.

• Scholen hebben een MR. Ze zijn waardevol maar soms 

ook ‘lastig’. Dat geldt ook voor een ledenraad.

• We zijn samen met medewerkers en RvC bij 

evenementen aanwezig, bijvoorbeeld bij de 

Kustmarathon aanwezig. We delen appels, water enz. uit. 

Het wordt enorm gewaardeerd en ik ben er trots op om 

er samen te staan.

• Ook een ledendagtocht voor senioren is ontzettend leuk. 

Hierbij gebruiken we ook de netwerk-app.

• We staan als bank midden in de samenleving.

• Coöperatief dividend heeft tegenwoordig andere 

beoordelingscriteria waardoor er geld in het fonds  

blijft zitten. Dat is zonde en niet de bedoeling.

• Na de crisis was er een kaalslag in een winkelgebied.  

Na signalering vanuit ledenraad heeft bank partijen  

bij elkaar gebracht om het gebied te revitaliseren.  

Daar ben ik trots op.

• Vertrek van jongeren uit de regio (Zeeuws Vlaanderen/

Zeeland) ivm studie, werk: mensen naar regio toetrekken. 

Roosevelt Academie trekt wel studenten, maar die 

vertrekken weer.
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nemen kan wel voor een groep maar niet op individu.

• Door in plaats van bloemkool condooms uit te delen los 

je ook het voedselprobleem op.

• Wat maakt mij als Rabomedewerker uniek. Wat maakt  

mij trots.

• Initiatieven die als coöperatie opereren financieel 

steunen als bank.

• In plaats van 11 tennisverenigingen apart plannen maken 

voor verduurzamen: nodig ze uit en informeer ze samen, 

ervaringen delen.

• Zulke projecten zijn er al.

• Hoe weet ik dat?

• Kansen: Eenzaamheid aanpakken in de regio. Sociaal 

culturele elementen. Terugtrekkende overheid.  

Hierdoor ontstaan steeds meer coöperaties. Deze met 

elkaar verbinden. Rijn/Schelde Delta biedt kansen om 

samen te werken. Aquacultuur, overbelasting van het 

land (stikstof ).

• Kansen: gemeenschappelijke thema’s tussen Brabant 

en Zeeland oppakken in economische en sociale 

ontwikkeling.

• Wil breder netwerk hebben en ziet daar de kans voor  

de Rabobank.

• Kans: Netwerk verbreden en elkaar leren kennen.

• Kansen: Krachten bundelen, veel kennis, kunde aanwezig 

in de regio.

• Kansen: Meer aan niet-actieve leden laten zien wat we 

doen en kunnen.

• Kansen: Kennis inbrengen over coöperaties. Ziet 

Rabobank als 1 coöperatie met 90 afdelingen. Bank kan 

zich onderscheiden door hun mening en hun leden te 

vertegenwoordigen. De verbinding zijn vanuit de regio 

naar de directies, klankbordfunctie.

• Kansen: hoe kan je een bredere groep betrekken in de 

marktteams en elkaars kwaliteiten benutten. Samen 

optrekken in maatschappelijke problemen in de regio 

zoals: Hoe kan je jongeren terug krijgen naar de regio, 

vervoersprobleem in ZVL.

• Biovoice. Initiatief om kleinere ondernemers in contact te 

brengen met grotere ondernemers. Met 8 banken samen. 

Een groter issue. Zelfs binnen de kring is het soort 

problematiek van het buitengebied al divers.

• Meer partners nodig, dan alleen de Rabo.

• Kantoren behouden, toevoeging van ambassadeurs  

maar rol moet duidelijk zijn.

• We zijn een verbindende partij. Elke bank heeft met 

meerdere gemeentes en allerlei instanties te maken 

heeft. De Rabo zit overal en gaat gemeentegrenzen  

e.d. over.

• hebben geen post-its gebruikt)

• Sterk dat LR lokaal zitten

• Rabo is persoonlijker dan ING is mijn ervaring

• Dat is niet mijn ervaring in afgelopen week, slecht 

bereikbaar, vaak doorverbonden, er zijn veel drempels

• Bereikbaarheid is al een issue bij de bank, hoe kan het dat 

de LR dat niet weet? Wordt alle info wel goed gedeeld.

• Alle stukken zijn toegankelijk en in te zien op ALR

• Ervaring dat Rabopersoneel trots is op Rabo, personeel is 

zelf niet negatief, zelfs na ontslag door reorganisatie blijkt 

men trots op Rabo. Lokale ervaring Zuidelijke Baronie.

• Pak je rol in LR, doe dit ook, wees trots op Rabo.  

In plaats van meehuilen met de wolven uitleggen 

waarom pinautomaat weg is omdat iedere transactie  

€ 7,50 kost, risico plofkraken en slechts 3 bezoekers  

per dag op bijkantoor.

• Heb je hiervoor voldoende info? Ja. Vanuit persoonlijke 

interpretatie?

• Als lid van markteam ben je ambassadeur van Rabo. 

Gehoord dat het lid zijn van markteam bij medewerkers 

door de strot geduwd wordt

• Ben geen Rabo-man, wil geen cheque uitdelen vanwege 

eigen professionele rol.

• Waarom geen Rabomens en wel in LR. Over nadenken.

• Ik voel me persoonlijk aangevallen als mensen iets 

hebben tegen Rabo. Dat is je rol.

• Hebt een signaleringsrol vanuit de markt naar bank  

en andersom

• Bank kan ook coöperatief zijn in ontwikkelen  

van producten

• Risicoafweging ligt bij personeel. Een bepaald risico 
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kennis bij elkaar. Hiervoor is een coöperatie opgericht 

met een waarvoor entreegeld wordt gevraagd. Rabobank 

levert bestuurlijke en geldelijke ondersteuning hierin.

• Protix. Insectenkwekerij waar insecten worden 

geprocessed. Protix produceert hiermee eiwitten 

gemaakt van insecten. Deze eiwitten dienen als 

vervanging van dierlijke eiwitten of soja.  

Restafval wordt gebruikt voor bakkerijgrondstoffen.  

Bijvoorbeeld koffiedrab wordt hier ook voor gebruikt. 

Rabo financiert dit.

• Verenigingen die zich kunnen beroepen op de Rabobank. 

Bijvoorbeeld ClubSupport. Heel dichtbij en lokaal iets 

doen is succesvol. Veel verschillende (sport)evenementen 

waarbij Rabo wat voor kan betekenen.

• Doordat ik in de ledenraad zit heeft de plaatselijke 

voetbalclub financiële ondersteuning kunnen  

krijgen voor een pannakooi. Succes van ClubSupport  

en Rabodividend.

• Hoe vermarkt je de ondersteuning van de Rabobank?

• Vraag een tegenprestatie. Dit kan gewoon.

• Uitdaging is het aanwezig zijn en zichtbaar zijn. De jeugd 

spreekt dit niet meer aan. Gaan voor de goedkoopste.

• Ontwikkeling door onze bank en veel gekregen als 

klant. Waar ouders zijn ingeschreven daar blijf je ook 

ingeschreven. Maakt niet uit bij jongeren van rond de  

20 jaar welke bank zij hebben.

Biovoice is een voorbeeld hoe zo een thema gezamenlijk 

kringbreed opgepakt is. 12 startups. Komen nieuwe 

producten uit voort.

• Was heel succesvol. Hoe maak je verbinding met alle 

ledenraadsleden van de verschillende banken.

• Succes niet meegekregen. Wil dit graag doorvertellen 

maar was niet op de hoogte. Doorvertellen, vliegwiel zijn.

• Moeite nemen om successen te benoemen vanuit de 

ledenraad

• Goede ideeën, komen nieuw initiatieven uit.

• Step into the future. Event voor jongeren. Succes omdat 

de doelgroep het zelf georganiseerd heeft. Steeds meer 

uit nutten om de doelgroep die zelf iets leuk vindt om  

te doen, deze een event laten organiseren.

• Meer met jongeren doen. Meer betrekken in de 

ledenraad en coöperatie.

• Jongeren zelf een event laten organiseren.

• Uitdaging is je communicatie. Geloof meer in de kring 

dan in de regio. Je bent als lokale bank snel te klein 

met kleinere marktteams. Hoe krijg je zoveel mogelijk 

kringbrede samenwerking? Allen dan kan je een vuist 

maken. Energie van alle medewerkers benutten.  

Blij met dit initiatief om samen te komen. Levert veel 

onderwerpen op. Idee van Biovoice is zeer sterk.

• Is makkelijker in een studentenstad dan elders.

• Kleinere succesvoorbeelden: Rootzz. Jongeren 25-35. 

Organiseren themabijeenkomsten voor Jongeren met 

als doel ze te behouden voor de regio. Succes: brede 

gedragenheid. Rabo ondersteunt hier financieel in. 

Roetsjbaan: Banenmarkt en speeddaten. Kleinschalig 

event. Stichting onbegrensd Zeeuws Vlaanderen. 

Gericht op België en iedereen die betrokken is in de 

woningmarkt. Actieve promotie in de Belgische markt om 

een woning in Nederland te kopen. Is succesvol geweest.

• Drijfveer voor de Belgische markt om over te stappen 

naar Nederland: prijs en ruimte

• Boomkwekerijgebied in Brabant. Brabant wil hierin 

concurrerend zijn en hiervoor is Treeport opgericht. 

Kenniscentrum op nieuw industrieterrein. Verzameling 

van expertisebedrijven langs de A16. Brengt mensen en 
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Fase 3: Visualiseren 
In deze fase staat dromen centraal. Wat zijn de dromen en 

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking eruit? 

• In de regio best practices delen. Alle banken moeten  

het met minder medewerkers doen dus waarom delen 

we de best practices niet zodat niet iedereen het wiel 

hoeft uit te vinden. 

• Ledenraad moet de medewerkers leren kennen. Leden-

raad heeft met het marktteam een borrel georganiseerd 

om de medewerkers te leren kennen zodat het makke-

lijker is om elkaar te vinden wanneer er hulp nodig is.  

• Bij aanvang van de ledenraad stellen twee 

ledenraadsleden zich voor om kennis te maken. Dit gaat 

men nu ook doen met medewerkers; die stellen zich voor 

aan de ledenraad en vertellen wat hun werk inhoudt. 

• Bij Zuidwest-Brabant sluiten ook marktteamleden aan  

bij de ledenraad; dit rouleert. Ook de OR sluit aan. 

• Gesteld wordt dat je niet enkel regionaal zaken op moet 

pakken maar juist lokaal moet houden. 

• Het gevoel is dat de bank steeds minder dichtbij staat; 

kantoren gaan weg, geldautomaten gaan weg of zijn  

niet meer van Rabobank. De zichtbaarheid is weg. 

• Bereikbaarheid is een belangrijk issue. Wanneer mensen 

9 of 10 minuten in de wacht staan, haken ze af. Rabobank 

moet dit snel gaan veranderen want hierdoor glijdt 

Rabobank snel af. 

• Gevraagd wordt of de zichtbaarheid van de Rabobank 

ook daadwerkelijk ervoor zorgt dat er meer omzet wordt 

gegenereerd wat dat is wel van belang. Hier mag best 

kritisch naar worden gekeken. 

• Rabobank is als bank nog steeds aanwezig en zichtbaar  

in de markt, maar soms niet meer met gebouwen  

en automaten. 

• Rabobank maakt in tegenstelling tot andere banken de 

keuze om digitale dienstverlening te laten bestaan naast 

het fysieke kanaal. Het is moeilijk om de beide kanalen 

naast elkaar te laten bestaan. Telefonie is in relatie tot het 

gemak van de app een uitdaging. Rabobank heeft één 

callcenter dat is verspreid over 14 plaatsen in Nederland; 

de techniek vergt continu aanscherping en dat is  

een proces. 

• Regiobank is dichtbij maar door de kleinschaligheid ook 

niet altijd bereikbaar. Bij Rabobank / Interpolis is er altijd 

wel een back up.  

• Accountmanagers hoeven niet ieder jaar langs te komen, 

maar tweemaal per jaar een mail of een uitnodiging voor 

een event, is ook goed. Mensen doen zaken met mensen 

en dat verandert niet. 

• Dat bank, ALR en de leden een duidelijke definitie 

hebben wat de coöperatie is. We denken allemaal  

op een verschillende manier en we missen een 

gezamenlijke visie.

• Ik zou graag trotser zijn. Zou graag het Apple gevoel 

hebben, dat iedereen weet waar je voor staat en erbij  

wilt horen.

• Kwam er na paar vergaderingen achter dat ik geen lid 

was. Waarom heeft bijvoorbeeld hypotheekadviseur het 

hier nog niet eerder over gehad. Het zou hip moeten  

zijn om lid te zijn. Medewerkers zouden dit meer  

moeten uitdragen.

• Veel studenten zijn bezig om bedrijfjes op te zetten.  

De Rabobank of de ledenraad moet zelf actief verbinding 

zoeken met scholen om hier een bijdrage in te leveren.

• In ledenraad verantwoordelijk zijn voor een bepaald 

onderwerp.

• Dat onze bancaire dienstverlening en maatschappelijke 

relevantie 1 worden. Nu zijn dat nog aparte zaken. 

We worden nu heel erg gestuurd op commerciële 

doelstellingen. Op lange termijn zijn zeker ook de 

maatschappelijke doelstellingen belangrijk.

• Meer focus aanbrengen op maatschappelijke thema’s. 

Niet teveel tegelijk willen doen.

• Dat ledenraadsleden participeren in speerpunten van  

de bank. Ik zit in geen enkel project maar de bereidheid is 

er, bijvoorbeeld thema energietransitie.

• Verlies je niet een deel van de controle als je de 

ledenraad deel laat nemen aan discussies?

• Organisatie groeit naar 5 miljoen leden (dubbel van nu). 

Dan kan je in de markt een enorme invloed hebben.  
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verschillende partijen. Alle partijen betrekken ouderen, 

ondernemers, jongeren

• Gun iedereen zelfrespect en de mogelijkheid dat 

iedereen mag zijn wie hij is en dat een bank kan helpen 

om dit in te vullen. Denk aan iedereen heeft recht op een 

huis, gelukkig zijn, hoe kan een bank daarin bijdragen 

financieel of met kennis en kunde.

• De sponsor van de primaire landbouwsector qua 

imagobuilding verbeteren. Kies als Rabo partij voor de 

boer. Sta voor hun op en laat zien dat je achter ze staat.

• Bank moet meer ballen hebben, laten zien wat we doen. 

Voor wie we dat doen en waar we voor staan. We zijn 

vaak te afwachtend, voorzichtig en te bescheiden.

• We moeten elkaar onvoorwaardelijk helpen, verwacht 

niets terug maar sta gewoon op en biedt hulp. 

Voorbeeld: Inzet van de Ronde tafel om de wens / droom 

van een terminaal ziek lid waar te maken. Zijn laatste 

droom verwezenlijken. Onbaatzuchtig. Het gevoel elkaar 

onvoorwaardelijk te helpen.

• Rabobank opende Zeeuws bejaardenhuis.

• Rabobank deelt beurs uit aan jongeren die komen wonen 

en werken.

• Iedereen wil bij de Rabobank horen vanwege de kennis 

die er is.

• App voor ondernemer van Rabobank als hulpmiddel  

voor verbinden.

• Rabobank oog voor jong en oud coöperatief actief.

• Jongeren worden meer betrokken en gesteund, krijgen 

meer inzichten over geld en hebben betere voorlichting/

bewustwording/worden meer gestimuleerd.

• Zeeland staat qua welzijn op nummer 1 (belangrijke 

oorzaak ligt in het lage ziekte verzuim en burn-out).

• Al deze toekomstige dromen en krantenkoppen 

vallen onder de onderwerpen jongeren/welzijn/ 

duurzaamheid/ouderen/ondernemen en leefbaarheid 

waar over aangegeven wordt dat we hopen dat de 

Rabobank hier meer op gaat focussen net als op de regio 

relevant houden voor jongeren.

• Rabobank communiceert goede ideeën en initiatieven 

(regio breed) onder de norm verbinding.

Een regionaal idee kan zelfs een landelijk idee worden.

• Ledenraad moet eerst rol leren spelen.

• Coöperatie uit laten groeien naar nuts instelling en 

sociale instelling. Zo kan je op een milieuvriendelijke 

manier impact hebben. Bank stelt op een efficiënte 

manier middelen (financieel/kennis) beschikbaar aan  

een coöperatie om bijvoorbeeld zonnepark op te zetten.

• Hoe gaat Rabo een actieve rol spelen in de 

gemeenschap. Rabo gaat gezinnen met financiële 

problemen helpen, maar zo zijn er meer initiatieven te 

verzinnen. Er moet een goede focus gekozen worden 

waar wij op in willen spelen.

• Waarom maken we klanten niet automatisch lid?

• Je moet formeel een stap zetten om een klant lid te 

maken. Er zijn rechten en plichten mee gemoeid.  

Het kan ethisch niet om automatisch lid te worden.  

Er kan wel een button geplaatst worden op  

Rabo Bankieren App om lid te worden.

• Drijfveer jongeren? Niet alleen geld, drijfveren 

veranderen. Bezit wordt minder belangrijk. Hun idealen 

zijn anders dan die van ons. De maatschappij van de 

toekomst, duurzaamheid is voor hun belangrijk.

• Bloem als metafoor, elke onderdeel van de bloem staat 

voor iets. De ledenraad, de Rabobank, de RvC, etc. Alle 

onderdeeltjes samen zijn wij. Wij zijn/maken de bloem.

• Meer educatie voor mensen die niet of moeite hebben 

met lezen en schrijven. Rabobank kan hierin een 

belangrijke rol spelen. Einde maken aan de problemen 

die mensen hierdoor ervaren, denk aan armoede, 

eenzaamheid, missen van sociale contacten, levensgeluk.

• Lid worden van de Rabo net zo interessant maken als lid 

worden van een sportvereniging of muziekvereniging. 

Dit kan met een educatief voordeel maar ook financieel 

voordeel, verschillende opties naast elkaar want eenieder 

vindt iets anders belangrijk. Mooi voorbeeld een de con-

current: Studenten geneeskunde krijgen een stethoscoop 

van de ABN-AMRO. Waardering is enorm en resulteert in 

het feit dat veel medici bankieren bij ABN-AMRO.

• Zomerondernemer verder uitbouwen.

• Netwerk van kennis en kunde, delen van kennis onder 
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• Eigen kinderen/gezin in mijn buurt houden.

• Rabobank stop met snijden, knippen en krimpen. 

Mogelijk een te duur apparaat, maar aanwezigheid 

zichtbaarheid belangrijk.

• Minder fysieke kantoren: vraag je medewerkers dan altijd 

in hun Rabo kleding te lopen voor de zichtbaarheid?

• Als klant zoek je waardering.

• Accountmanagers langer bij een bank, langer gekoppeld 

blijven aan klant

• Het was een noodzaak dat er gesneden is. De kosten 

waren te hoog.

• Ondernemer. Economische activiteit significant 

verhoogd/vergroten in onze regio en daardoor de 

omgeving/maatschappij te helpen.

• Succesfactor, moet wel opkomst zijn bij bijeenkomsten

• Dagelijks allemaal goede dingen willen doen, maar 

we lopen constant tegen muren. Door bijv wet en 

regelgeving. Meer kijken of naar mogelijkheden,  

dan problemen. Bijv verloedering buitengebied.  

Bijv samenwerking Belgie/NL. Veel problematiek.

• Verduurzaming woningen.

• De trots weer terug kunnen krijgen bij leden en klanten.

• Meer samenwerken met partners

• Ledenraad is verwaarloosd volgens Servaas van Schijndel. 

Het vervallen van de algemene ledenraadsvergadering 

bij de lokale banken wordt als gemis gezien.

• Hoe kijk je er naar? Wat willen de leden?

• Of kan dat ook in thema’s die besproken. Geen doel-

groepen of vakgebieden, maar alle leden bij elkaar.

• Meer aandacht voor het gewone lid.

• Is het reëel om alle leden uit te nodigen. Teveel per bank.

• Hoe creëer je waarde voor de gewone klant/lid.  

Niet alleen ondernemers, PB e.d.

• Rol ledenraad: je voelt dat je niet meer zo veel mag,  

dan voorheen. Agenda is anders.

• Ook nog als klant behandeld worden en niet alleen 

maatschappelijk thema’s.

• Bereikbaarheid.

• In de toekomst hebben we nog contact met de mensen 

in de regio

• Meer diversiteit voor Rabobank voor een betere 

weerspiegeling van de samenleving, dit doen door focus 

brengen op een paar grote thema’s binnen de kring. 

Starters op de woningmarkt, kwetsbare ouderen,  

en meer communicatie voor jongere ondernemers  

onder het motto van ‘van elkaar leren’.

• Maatschappelijke thema’s regionaal oppakken en  

van elkaar te leren.

• Jongeren gaan hier naar de middelbare school, gaan 

vervolgens elders studeren maar komen daarna weer 

terug. Er zijn voldoende banen en perspectieven.  

De regio is weer vitaal.

• Het onderwijs moet weer vrij toegankelijk worden  

voor iedereen. Het is onmisbaar voor onze economie. 

Ook regionaal. ZWN is the place to be.

• We hebben te maken met vergrijzing en tekort aan zorg-

personeel. Samen met zorgondernemers en wijkteams 

kan Rabo daar een rol in pakken. We moeten meedenken 

en –doen bij de vraag ‘hoe organiseren wij onze zorg’?

• Rabo kan een rol nemen bij verduurzamen mkb.  

De ondernemers zijn vaak zo druk dat ze er nauwelijks 

aan toe komen. Kennisdeling, advisering.

• We maken als bank het verschil en dat is zichtbaar  

en wordt erkend in de omgeving.

• Rabo ZWN heeft het hoogste percentage leden van 

alle banken. Leden moeten die keuze bewust maken. 

We moeten daarbij onze coöperatie sterker uitdragen. 

(Het lijkt soms wel een schijncoöperatie omdat het 

lidmaatschap te weinig inhoudt.)

• Een lid van de coöperatie wordt geholpen als ie 

problemen heeft.

• De bank maakt aan iedereen duidelijk waarin ze  

het verschil maken.

• Het moet duidelijk worden wat het lidmaatschap inhoudt.

• Er was maar één droom op een post-it geschreven,  

zie foto. De andere dromen zie hieronder

• Biedt jongeren in de regio iets: Wat kan de pers vertellen: 

omdat het iets is, kan financieel zijn. werk, mogelijkheden 

voor kinderen. Heel breed.

• Doorbreken signaal.
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• Klankbord zijn van markt, signaal teruggeven aan bank

• Weten in welke steunpunten we actief zijn

• Klanten ervaren ons als emotioneel dichtbij op 

momenten dat het er toe doet. Los van stenen gebouw.

• Regionaal en economisch verbonden met werkgebied

• Bijvoorbeeld skype of face-time kan ook prima worden 

ingezet, want het lukt mensen zo ook om met (klein)

kinderen in Australië contact te hebben

• Aandacht

• Gezamenlijke elementen hierin:

• wederkerigheid,

• dichtbij hoeft niet fysiek,

• gehoord worden/aandacht

• Niet meer hoeven verdedigen waarom je klant bij de 

Rabobank bent of in de ledenraad zit. Het is volkomen 

duidelijk is waarom je dat doet.

• Rabobank is natuurlijke partner bij innovatie en 

ontwikkeling is in de regio. Top of mind op dit vlak.  

De klant denkt er niet over om naar een ander te gaan.

• De maatschappelijke waarde van de Rabobank is 

vanzelfsprekend voor de markt.

• Tv programma’s worden ondertiteld met: “Dit programma 

is mede tot stand gebracht door de Rabobank”. Rabo is 

er voor de zwakkere en de eenzamen in de samenleving. 

Veel respect hierdoor bij anderen waardoor je zaken wil 

doen met de Rabobank.

• De bank is altijd bezig met maatschappelijke thema’s. 

Dat we er echt in geslaagd zijn en succesvol zijn om 

deze goed weg te zetten. “Financiële zelfredzaamheid 

en langer zelfstandig wonen”. We pakken die rol en dan 

vegen we de rest van de grootbanken van tafel.

• Als de koppen van de krant vertellen dat de coöperatie 

en de betrokkenheid van (jongere) leden geslaagd is.  

We maken het verschil in onze regio.

• We hoeven niet meer aan elkaar uit te leggen wat een 

coöperatie is.

• Veel meer ledencertificaten.

• 2e kamer neemt nieuwe bankwet aan: Coöperatieve 

structuur is verplicht om een bankvergunning te krijgen.

• Het menselijke blijven zien

• Steeds afweging blijven maken tussen kostendekkend 

zijn en wat leuk is voor de klant

• Rabobank als faciliterend portaal. Verbinden tussen 

verschillende partijen, waarbij van de 10x, 8x wel met 

commercieel belang voor bank, maar 2x mag het ook  

wat kosten uit maatschappelijk oogpunt.

• Elk dorp een eigen ‘huis’ waar Rabo op staat.

• Sociale functie, koffie, inloophuis

• Steunpunt waar je met vragen terecht kunt.  

Adviseur op afspraak

• Je kent de mensen van de bank

• De bank kent jou

• Ook ouderen kunnen nog goed mee ondanks  

digitale wereld

• Kosten/prijs geen issue

• Producten/diensten op basis van wederkerigheid.  

Ben bereid ervoor te betalen.

• Lid zijn is betekenisvol en niet vrijblijvend. We willen 

leden die trots zijn.

• Sterk/betrouwbaar merk en verbonden met samenleving, 

bijvoorbeeld als dorpshuis.

• In de toekomst zijn het niet de grote ketens die het gaan 

redden, maar wordt lokaal het onderscheid gemaakt  

bv de fietsenmaker in het dorp

• Wederkerigheid, wat ontvang ik als lid?

• Je hebt stemrecht.

• Bijvoorbeeld korting op rente lokaal

• Wij zijn allen eigenaar, als wij tegen iets stemmen  

en in andere regio’s ook dan gebeurt het niet

• In de toekomst kan ik het unieke aspect van Rabo 

benoemen en dat draag ik dan ook uit

• Lokaal aanwezig zijn met gebruik van de digitale wereld

• Niet langer 20x doorverbonden worden of lang aan  

lijn zitten

• Voordelen verbinden aan lidmaatschap, maar ook 

voorwaarden

• Meer samenwerken versterkt elkaar en versterkt dus 

de regio 
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Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie er nodig 

is om de dromen te realiseren. En wat eenieder nu al kan 

bijdragen om de dromen en ambities te verwezenlijken.  

En hoe de Rabobank daaraan kan bijdragen. 

Fase 4:
• Jongeren benaderen om toe te treden tot de ledenraad. 

• Meer contact zoeken met andere banken en de 

kruisbestuiving te zoeken; leren en enthousiasmeren. 

• Het overleg met de agrarische ledenraadsleden op 

kringniveau continueren. Onderwerpen komen vanuit  

de agrarische ledenraadsleden; de bijeenkomsten 

worden op basis van behoefte ingevuld.  

• Rabobank heeft voor haar leden bijeenkomsten 

georganiseerd over zonnepanelen om te voorkomen  

dat ze door diverse partijen benaderd worden. 

• Van elkaar leren hoe leden te werven. 

• Best practices uitwisselen via een centrale database  

zodat ledenraden activiteiten/initiatieven daaruit  

kunnen kiezen. 

• Hoe komen ledenraadsleden met elkaar in contact;  

an dat via de netwerkapp worden georganiseerd? 

• Focus op energietransitie. Zorgen dat iedereen  

betrokken raakt.

• Focussen op paar hoofdlijnen. In eerste instantie zijn 

we een bank die voldoende moet verdienen om 

maatschappelijke taken op te pakken. We moeten  

met elkaar boetseren welke hoofdlijn dit moet zijn.

• Elkaar. De ledenraad, RvC, medewerkers Rabobank, 

klanten / leden. Hulp, kracht en kennis delen. Samen! 

Adviseren van de directie mijn kennis en ervaring 

beschikbaar stellen.

• Herkennen waar hulp nodig is en hoe adopteren  

we dit project. Hoe schakelen we de juiste mensen  

in en maken we gebruik van hun kennis. Hoe zet je de 

professionals op een juiste manier in. Gebruik maken  

van het uitgebreide netwerk van je bank. Ook geld is 

hierin belangrijk.

• Werk vanuit de community gedachte, er is een probleem 

en hoe kom je in contact met de juist persoon die hulp 

kan bieden. Maak hiervoor gebruik van de community  

en zet deze op die manier in.

• Verbondenheid en een team creëren. Naar buiten 

brengen dat je een netwerkapp hebt, door die kennis 

naar buiten te brengen kun je die app optimaal inzetten. 

De Rabobank kan door het bieden van die netwerkapp. 

Het delen en uitdragen ervan veel effectiever inzetten. 

Niet zo bescheiden, laat zien en horen welke kennis en 

kunde (netwerk) je in huis hebt.

• Als je geld in clubs stopt denk aan clubkascampagne  

dan mag je daar ook best van terug verwachten. Lid of 

klant worden van de Rabobank.

• Inzet van eenieder, medewerkers, ledenraad, RvC, zet 

even de zak geld op de achtergrond en werf betrokken 

mensen die willen meedenken. Samen aan de slag te 

gaan. Wie goed doet, goed ontmoet.

• Irritatie voorkomen. Je moet zorgen dat iedereen gelijk 

is, er is wel verschil maar laat iedereen in zijn waarde. 

Probeer zo respectvol mogelijk met elkaar om te gaan. 

Denk aan de klant die niet kan lezen of schrijven en 

wordt benaderd door een baliemedewerkster voor een 

cursus lezen en schrijven. Hoe biedt je die oplossing 

zonder irritatie bij de ander op te wekken.

• Je zal moeten zorgen dat je het belang van meedenken 

met een bank aantrekkelijk wordt. Ze het nut ervan  

laten inzien.

• Benodigdheden voor deze droom.

• De mogelijkheid voor jongeren om makkelijker te huren 

en kopen om de jongeren hier in de regio te houden.

• Stimuleren van de deeleconomie (geven en nemen en  

er zijn voor elkaar).

• Nieuwe woningen bouwen.

• Samen werken en binnen de kring en zo te leren van 

elkaars sterke punten.

• Jongerenraad als input.

• Minder werkdruk.

• RvC en LR laten samenwerken om de initiatieven die 

besproken zijn waar te maken.

• Kennis delen binnen de kring.
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• Geen bloopers. Doe wat je zegt. Zorg dat er geen missers 

zijn anders is het vertrouwen snel weg.

• Begeleidingsrol om arme (nieuwe) gezinnen te helpen/

ondersteunen met hun problematiek

• Elkaar blijven inspireren met goede voorbeelden.  

Goede voorbeelden aan elkaar blijven delen.

• Als ambassadeur een pitch hebben. Medewerkers, 

ledenraadsleden, rvc. The why van de Rabobank.

• Voorbeelden kunnen geven.

• Momenten om het te kunnen vertellen aan bijvoorbeeld 

niet-actieve leden. 

 
Fase 5:
• Besproken wordt wat eenieder nu kan bijdragen aan  

het realiseren van de ontstane ambitie.

• Als gebruik wordt gemaakt van post-its verzamel je  

deze na de dialoog en maak je er een foto van. Die voeg 

je toe aan het verslag. We werken met bijdragekaarten.  

Wil je deze verzamelen meenemen naar de debriefing 

die na afloop van de dialoog plaatsvindt?

• Zorgen dat iedereen begrijpt wat de essentie van 

een coöperatie is door discussie te voeren in de 

ledenraadsvergadering om zo 1 familie te creëren.  

Er moet een gevoel komen dat het ertoe doet dat je  

in ledenraad zit.

• Ledenraad moet meer met vuist op tafel slaan om 

teruggekoppeld te krijgen dat ze serieus genomen 

worden door directie.

• Ledenraad faciliteren en aanmoedigen vanuit ALR.  

ALR meer bekend maken bij ledenraad om meer 

verbinding te krijgen en open te staan voor overleg.

• In ledenraad opperen om naar scholen toe te gaan in 

plaats van wachten tot ze naar Rabobank komen.

• In ledenraad is werkgroep opgericht om duwtje te geven 

aan de ledenraadsleden zodat deze actiever worden, 

maar dit gaat moeizaam. 

• Kringcommunity aanmaken in de netwerkapp 

• Best practices delen (Rabobank Amerstreek | Rabobank 

Breda) en uitnodigen bij ledenraad 

• Kijken wat de leden kunnen helpen.

• Studiedag ledenraad voor een betere uitleg over wat hun 

rol is en wat ze kunnen doen.

• We moeten weten wat er in de regio speelt, wat de 

behoeften zijn.

• We moeten sterker communiceren wat we doen.

• We moeten laten zien wat we binnen Growing a Better 

World Together bereikt hebben.

• We moeten aantrekkingskracht creëren.

• We kunnen lokaal dingen initiëren en mensen erbij 

betrekken.

• Partijen die door ons worden geholpen moet 

communiceren over wat wij voor hen doen.

• We moeten dichtbij blijven, ook in kleine kernen, 

bijvoorbeeld door mobiel aanwezig te blijven.

• Ledenraadsleden moeten meer hun ambassadeursrol 

nemen maar ook medewerkers moeten hun 

maatschappelijke rol sterker uitdragen. Ze moeten hierin 

worden gestimuleerd.

• Er moeten middelen zijn om goed te communiceren 

tussen medewerkers, ledenraad en rvc, bijvoorbeeld 

netwerk-app

• Ledenraadsleden vermelden hun lidmaatschap op hun 

LinkedIn profiel

• Communicatievere rol

• Goede ideeën aandragen en delen tussen LR/RVC van 

verschillende LB onderling

• Zonder strijd geen overwinning

• Ervaringen van vanavond meenemen naar lokale LR/RvC

• Deze setting als vanavond in toekomst herhalen  

(op ander locatie in Kring)

• Demonstreren in Den Haag.

• Alles moet coöperatief en de medewerkers moeten 

hierin meegaan. Dit zie je steeds meer terug.

• Gezamenlijke droom: Maatschappelijke betrokkenheid.

• Als Rabo heb je het best wel lastig in concurrentie.

• Meer educatie aan de leden “wat is coöperatie en hoe 

kan je dit uitdragen”. Wat is je rol daar in.

• Een dag educatie over dit onderwerp voordat je aan de 

rol als ledenraadslid begint.
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• Navragen wat er lokaal al is zoals bijvoorbeeld een 

stimuleringsfonds

• Nagaan of er mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld een 

gehandicaptenplatform, om de eerder gestelde 

creditcard-vraag daar aan te zwengelen

• Mezelf de vraag stellen: als er geen Rabobank zou zijn 

welke reden(en) zou ik dan kunnen bedenken om een 

coöperatieve bank te starten

• De samenwerking tussen overheden en bedrijven

• Een succes maken met mede betrokkenen van het Be 

Bright project

• Bijdrage leveren aan Buurtteams bij de Zuidelijke Baronie

• Extended classroom verhaal nadrukkelijker uit te dragen. 

Collega’s Pitch laten maken.

• Enthousiast en met trots mijn ambassadeursrol uitvoeren

• Er op letten dat als ik in bijeenkomsten ben. Meer over de 

Rabobank praat en uitdraag waar de Rabobank  

voor staat.

• Mijn eigen netwerk actief beschikbaar stellen voor de 

Rabobank.

• Delen van successen en ideeën met collega banken 

• Jongerenraden samenbrengen 

• Vanuit de regio inbreng naar ledenraad DZB/best 

practices/werving nieuwe ledenraadsleden 

• In regio-/kringverband in contact treden met agrarische 

ledenraadsleden en hierin een duurzaam verband 

aanbrengen 

• Meer uitwisselen van manieren om meer invloed te 

krijgen om de koers van de bank. Ook op het gebied  

van voelbaar aanwezig zijn in Ulicoten 

• Jonge geleerd is oud gedaan. Inzetten van directie in 

werkomgeving. Vitaliteit onder de aandacht brengen en 

samen met medewerkers dit ook uitdragen en doen!

• Agrarisch Kennisnetwerk opzetten en uitbouwen.

• Verbinding opzoeken en mijn diensten beschikbaar 

stellen aan diegene die dit nodig hebben.

• Uitdragen van wat Rabobank allemaal doet, laten zien  

en horen wat Rabobank voor je kan betekenen.

• Persoonlijk benaderen en onderzoeken wat we voor 

jongeren, clubs en verenigingen kunnen betekenen.  

Ons dorp leefbaar maken en houden.

• Mezelf persoonlijk verbinden aan een maatschappelijk 

thema wat nog een blinde vlek is. Waar nog niemand  

zich voor inzet. Dat wil ik gaan doen. Wel een 

maatschappelijk thema uit het jaarplan.

• Inventariseren wat de kleinere clubs nodig hebben waar 

de Rabobank bij kan helpen. In de vorm van kennis, 

materialen, netwerk en wellicht ook financieel.  

Hoe breng je de clubs die elkaar nodig hebben met 

elkaar in contact.

• Vraag / probleem zichtbaar maken en daardoor tot 

ontdekking komen dat er andere partijen zijn die de 

vraag kunnen invullen, de oplossing in huis hebben. 

Verbinding leggen.

• Promotie primaire landbouwsector activeren en inzetten. 

De (ontstane) kloof tussen de boeren dichten.

• Verwijzing naar post-its de acties zijn niet besproken  

aan de tafel. Tafel 6

• Ervaringen van vanavond meenemen naar lokale LR/RvC 
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4. Uitkomsten Mentimeter 

Als afronding van de bijeenkomst werd gezamenlijk de 

uitkomst van alle dialoogtafels opgehaald. 

De deelnemers werden de volgende vragen gesteld:

Vraag 1: Wat is uw belangrijkste inzicht  
van deze sessie?
• Samen zijn we sterker

• Betrokkenheid

• Veel leden zijn op zoek naar ledenvoordeel

• SAMEN zijn WE de bank.

• Praktische voorbeelden van andere ledenraden

• Iedereen doet mee en wil een stap zetten

• Onduidelijkheid over rol en coöperatie

• We kunnen gezamenlijk mooie ideeën creëren

• Willen: ja, maar hoe te doen?

• Verbinding, kennis en visie deken

• Door te delen komen we verder

• Rechten en plichten ledenraad

• Samen delen

• Nog veel te doen

• Ervaringen delen werkt

• Dat iedereen van goede wil is en positief er in staat

• Communicatie verbeteren. Trots zijn

• Verbinding maken

• Goed om met elkaar in gesprek te zijn maar we worden 

niet concreet genoeg

• Veel uitdagingen

• Kennis en kunde moeten worden gedeeld

• Ledenbetrokkenheid

• Veel inspiratie en mooie ideeën / veel te doen

• Verbinden is belangrijker dan winnen

• Coöperatief kunnen we het verschil maken

• Veel overeenkomsten tussen banken

• Samen delen

• Coöperatieve gedachtengoed meer handen  

en voeten geven

• Samen sterker en wijzer

• Delen van succesvolle voorbeelden

• Ideeën genoeg. Nu moeten we analyseren  

en concreet worden.

• Ideeën delen

• Van elkaar leren.

• We kunnen veel leren van elkaar!

• Beter uitzenden van onze coöperatieve acties

• Verbinden, kennis delen

• Betrokkenheid van iedereen.

• Uitwisseling van initiatieven

• Samen komen we verder

• Netwerk inzetten

• Toepasbare oplossingen leren van andere banken / 

ledenraden.

• Samen delen

• Delen helpt en geeft weer nieuwe inzichten.

• Er zijn aanmerkelijke verschillen tussen de banken.  

Goede ideeën om verder mee aan de slag te gaan.

• Kennisdelen

• Dat we beter moeten communiceren

• Onvoorwaardelijk delen en helpen en daarmee netwerk 

krachtiger maken

• Samen delen

• meer duidelijkheid rol ledenraad

• We willen nog veel, maar doen ook al veel.

• Coöperatie maakt echt sterk

• Samen zichtbaar in regio

• Inspiratie & ideeën

• Samen delen

• Leren van elkaars ervaringen

• Betrokkenheid is groot.

• Maatschappelijke grote thema’s regionaal oppakken

• Best practice uit de regio ophalen

• Coöperatieve gedachte kenbaar maken door ledenraad 

én bankmedewerkers: samen sterker!

• Bevlogen mensen

• Samen zijn wij sterker

• Verbinden, 

• wie goed doet, goed ontmoet



Pagina 24 Verslag Dialoog Kring Zuidwest Nederland Oktober 2019

• Zorgen dat de bank echt dichtbij blijft

• Onderscheiden is belangrijk.

• Dat we veel gemeenschappelijk delen

• We zoeken naar een grote participatie van de raden om 

regionale projecten te realiseren

• Nog veel te doen. Communicatie in- en extern uitbreiden.

• Netwerken

• idee opgedaan

• Verbinden en kennis delen

Vraag 2: Welke onderwerpen vindt u het 
belangrijkst?
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Vraag 3: Deze bijeenkomst in één woord?
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Onderwerp 1: Vitaliseren rol ledenraadsleden

Vraagstuk Oplossingsrichtingen Centrale organisatie
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 

Onderwerp 2: Maatschappelijke thema’s regionaal oppakken

Vraagstuk Oplossingsrichtingen Centrale organisatie
Hoe vergroten we samen de impact 
van initiatieven in de regio 

• Communiceren/delen/uitwisselen best 
practices

• Ophalen/adresseren/waarderen 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 3: Lidmaatschap

Vraagstuk Oplossingsrichtingen Centrale organisatie
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 
onderzoekssessie waar een diverse/representatieve groepen 
leden voor worden 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. 

5. Wrap-up formulieren
Opbrengst uit analyse dialoogsessie: 4 hoofdonderwerpen

Coöperatievernieuwing: Beleven, voelen, uitdragen

Onderwerp 1: Vitaliseren rol ledenraadsleden

Onderwerp 2: Maatschappelijke thema’s regionaal oppakken

Onderwerp 3: Lidmaatschap

Onderwerp 4: klant

Onderwerp 4: Klant

Vraagstuk Oplossingsrichtingen Centrale organisatie
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. 

In de tabellen 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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6. Overzicht deelnemers

Ad Geerts, Ado Vermeeren, Adri Koster, André Idink,  

Anne-Marie Lindhout, Antoine Leemans, Bernard 

Vercouteren van den Berge, Bert de Smet, Bram-Jan 

Balkenende, Carlo Hamelink, Caro Dehulsters, Cathrien 

Kole, Cees van den Broek, Christian Reijnders, Corné 

de Vooght, Corné Verlind, Dick Oostinga, Diederik van 

der Vaart, Dominique Widdershoven, Ed Vreman, Ellen 

Luysterburg, Esther Caljouw, Eugene Hoeven, Eva Noort, 

Fenny van Es-Radhakiskun, Frank Capel, Frank Rammeloo, 

Frank van Disseldorp, Gerard Donkers, Gerard van den 

Heykant, Gert van Adrichem, Gertjan van der Brugge, 

Hans Muis, Jaap Scheele, Jacco de Lignie, Jack Goossens, 

Jacqueline Withagen, Jan de Regt, Jan Schot, Jan van 

Gorp, Janine Keller-den Dunnen, Johan de Winter, Johan 

Staes, Johan Voeten, John Hagers, Joost van Eert, José 

Scholte, Judith van Loon, Jules van Leijden, Kathleen 

Boute, Leo Smits, Leon van der Wel, Leontine Visser, Lucie 

Buyck, Margot Verhaagen, Margreet vd Stolpe, Maria van 

der Heijden, Marion van Kuijk, Martijn van Zelst, Merel 

Vermijs, Michiel Broek, Nelleke Arendse, Nico Koolen, 

Paul Koole, Peter Huser, Peter Jansen / Alphen, René Mol, 

Richard van Diest, Robbert van de Sande, Ron Kindt, Ron 

van der Graaf, Rozemarijn van Gorp, Rudi Crombeen, 

Saskia van Dun, Terry Bogers, Tom van der Meer, Trudy 

Dam, Udo Waltman, Victor Cornelissen, Wim Buijks 
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7. Colofon

Deze dialoog is een initiatief van de lokale  
Rabobanken in kring Zuidwest Nederland

Projectteam 
Lokale Rabobank: Kathleen Boute, Leandra Sestig, Mariëlle 

Franken, Kenniscentrum Bankieren voor Nederland: 

Christel Hoeksema, Maaike van Leeuwen 

Organisatorische ondersteuning 
Kenniscentrum Bankieren voor Nederland

Lokale Rabobank: Kathleen Boute, Inge van Zuidam, Leroy 

Paardekooper

Stand van het Land  
Bestuur, Coöperatie en Governance:  

Servaas van Schijndel

 
Gesprekbegeleiders Dialoog 
Annemarieke van Casand, Dorine Leenman, Elles Beumers, 

Henk Wondergem, Inge van Zuidam, Leandra Sestig, 

Mariëlle Boelhouwers, Mariëlle Franken, Menno Maathuis, 

Sandy van Hoorn, Stella Braber

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesprekverslagleggers Rabobank 
Angelique vd Velde-Dooms 

Cynthia Boonman 

Eef van Lieshout 

Jolande Michielsen 

Leroy Paardekooper 

Linda Ghequiere 

Lisanne Stockx 

Locatie 
Zalencentrum De Raayberg b.v.

Antwerpsestraatweg 267, 4624 JH Bergen op Zoom

 



www.rabobank.nl
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