Rabobank in 2018

Onze missie:
Growing a better world together
Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren
aan het welzijn en de welvaart in Nederland en
aan het duurzaam voeden van de wereld.

Onze klanttevredenheid

'Zou u ons aanbevelen?'

onder particuliere en zakelijke klanten
in Nederland is verder verbeterd.

Gemeten als NPS
Particuliere klanten

2017
2018

53
57

Private Banking klanten

2017
2018

50
61

Bedrijven

2017
2018

43

53

GOED

ERG GOED

EXCELLENT

(0 - 30)

(30 - 70)

(70 - 100)

De tevredenheid van onze wholesale klanten blijft op een hoog niveau. Bij onze internationale
rurale klanten zien we een hoog en stabiel niveau qua klanttevredenheid.

Beschikbaarheid

Marktaandelen in Nederland
bleven stabiel op een
hoog niveau.

Internetbankieren

99,9%

33%

20%*

Mobiel bankieren

99,9%

Spaarmarkt

Hypothekenmarkt
*Tot en met september 2018

Digitale transformatie & innovatie
actieve online klanten

61,8%

80,8%

particuliere klanten

zakelijke klanten

Klaar voor Open Banking

Innovatie voor onze klanten

Eén van onze eerste
initiatieven was het
toevoegen van Bunq
rekeningen in de
Rabo Bankieren app.

Een gespecialiseerd hypotheeklabel dat wordt
aangeboden via intermediairs
De IBAN-Naam Check, weten aan wie je betaalt
Het geautomatiseerd afdekken van valutarisico's
Vereenvoudigt internationale handelstransacties
voor ondernemers

Duurzaamheid
Sustainalytics heeft Rabobank bovenaan haar wereldwijde
duurzaamheidsranglijst van grootbanken geplaatst.

Onze nettowinst:
3 miljard euro

2,7
miljard

3,0
miljard

2017

2018

Credit ratings bleven op een hoog niveau

342
miljard

416
miljard
euro

euro
toevertrouwde middelen

kredietverlening private sector

Betekenisvolle coöperatie
Lokale banken hebben een deel van hun
nettowinst bestemd voor investeringen
in plaatselijke gemeenschappen.

49
miljoen
euro

In 2018 zijn we met 3 nieuwe
programma's gestart, in lijn met
onze missie 'Growing a better
world together'.
-

Nederlandse huishoudens helpen met
de opbouw van een financieel gezond leven

-

Stimuleren van gezonde groei bij ondernemers

-

Kickstart Waste, een wereldwijd programma
om voedselverspilling tegen te gaan

Rabo Partnerships
Onze missie is het verruimen van de toegang
tot financiële diensten in ontwikkelingslanden
en opkomende markten.

Rabo Foundation
We stimuleren de zelfredzaamheid van
kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden.

Deze cijfers zijn niet door de accountant gecontroleerd.

