
Een aandeel in elkaar

Zo maken wij innovaties succesvol

De Rabobank stimuleert 
innovatie voor en door klanten



Ondernemers helpen  
te innoveren

1 Medewerkers uitdagen  
voorop te lopen

3

2016

Vernieuwende producten  
en diensten

Rabobank introduceert 
GRPPY
Maakt het mogelijk om 
als groep eenvoudig de 
rekening te splitsen,  
bijvoorbeeld in een café.

Lancering Fync app
Speciaal voor zzp’ers en 
freelancers: een app die 
bankieren combineert 
met boekhouden.

2

Het nieuwste van het nieuwste

Rabobank introduceert als eerste 
GRPPY en Fync

Online betaalmethode 
iDEAL maakt het makkelijk

De Rabobank introduceert 
telebankieren

De betaalautomaat 

Internetbankieren
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Een historisch overzicht
Innovatie zit al decennia in 
onze genen.

Innovatiesessies

Moonshot 
Demo Day

Hackathons

Opleidings - 
programma’s

Goede ideeën 
financieren

Een innovatief 
talent podium 
bieden

Ondernemers bij 
elkaar brengen

Rabobank ondersteunt innovatie
Hulp aan ondernemers, vernieuwende producten en voorop staan bij innovatie

Startups 
begeleiden 

Via diverse fondsen waarin 
Rabobank een aandeel heeft, 
financiert zij goede ideeën.

Met startup specialisten en 
innovatie services helpt  
Rabobank startups verder.

Goede ideeën verdienen een 
podium; Rabobank (co-)organi-
seert tal van innovatie-events.

Rabobank ondersteunt vele 
coachingsinitiatieven en  
versnellingsprogramma’s.



Ondernemers helpen te innoveren

Samen sta je sterker. 
Rabobank steunt 
vele programma’s 
waarin experts 
en investeerders 
startups een stap 
verder helpen. 

Kennis- en coaching-
evenementen, landelijk 
én regionaal

en meer...
• AgriFood Capital
• Nextstage / The Startup  

Network Amsterdam /  
Impact Hub Amsterdam

• Foodport Zeeland
• Health Valley
• HortiValley
• Innovatiehuis  

De Diamant
• Energy Valley
• PortXL
• Seed Valley
• Twice BV
• Venture Capital Desk
• Zaanstreek First in Food
• Kennispark Twente  

(The Gallery)
• Bio Science Park

... met kennis, 
netwerken en  
financieringen

Neem bijvoorbeeld  
Foodvalley: versterkt de 
innovatiekracht van  
Nederlandse bedrijven  
door verbinding en samen-
werking tussen bedrijven, 
kennisinstellingen en  
overheid te stimuleren.

Shift Invest: Samen met Menzis en  
WWF heeft Rabobank een 
aandeel in Shift Invest. 
Ondersteund door 
kennispartners TU Delft en 
Wageningen University, 
richt Shift Invest zich op 
startups in food en agri, 
Renewable Energy,  
Bio-based and clean 
technologies

Een vernieuwend 
idee kan de drijven-
de kracht zijn achter 
de economie of een 
impuls voor nieuwe 
werkgelegenheid. 
Daarom financiert 
de Rabobank inno-
vatieve projecten.

Versnellings-  
programma’s

16 in totaal  
waaronder
• Rockstart
• ACE
• Bright Move
• Business  

Generator
• Dnamo
• ESA Business 

Incubator Centre
• Founded By All
• Brightlands
• Haarlem Valley

Anterra Capital: 
Rabobank heeft een aandeel in Anterra Capital:  
zij focust zich op startups door  
de hele food en agri keten.

... met  
financieren  
vernieuwende  
ideeën  

Goede ideeën 
financieren

en meer...
• Brabant Life  

Science Seed Fund
• Chemelot Ventures
• Economisch Impuls 

Zeeland
• Gelderland  

Valoriseert
• Healthy Ageing 

Campus
• Ondernemerslift+
• Rabo PreSeed Fund
• TOP-Regeling
• Thuja Capital

 Ondernemers helpen te innoveren
• •

Ondernemers bij 
elkaar brengen



 Ondernemers helpen te innoveren
• •

Talent een  
podium bieden

Herman Wijffels Innovatie Prijs 

Rabobank CE Challenge 2015

Rabobank ‘owned’ Events Rabobank Partner Events

Circulaire economie: Ioniqa
Food en agri: One2Born
Zorg & welzijn: Robot Care Systems

Rabobank stimuleert innovaties 
en biedt met kennis en netwerk 
een springplank naar succes.

Hiermee bieden we duurzame ondernemers 
toegang tot netwerken, kennis over circulair 
ondernemen en financiering.

Winnaars 2015

• Meet & Grow
• The Next Entrepreneur
• Money Meets Ideas 
• FoodBytes!

• Fintech
• Startup Fest 
• Campus Party 
• F&A Next 
• Hackathon Foodwaste
• Money 20/20
• Dutch Open Hackathon
• FinTechathon

Steeds meer onder -
nemers maken van 
een duurzaam idee 
een succesvolle  
innovatie.  
De Rabobank biedt 
pioniers een podium 
en draagt bij aan hun 
zakelijk succes.

Rabobank 
Startup 
specialisten

Community bankers en meer...
•  Rabobank verstrekt 

Technovation Loans 
aan startups 

•  Met een eenmans-
filiaal op kennispark 
Twente helpen we 
de daar gevestige 
ondernemers

• Met een filiaal op 
het Bio Science Park 
in Leiden helpen we 
de daar gevestigde 
ondernemers

De community bankers van
Rabobank Amstel & Vecht zijn
daar waar startups zijn.  
Door toegankelijkheid, snelheid,  
connecties te leggen, te finan-
cieren (soms zelf, soms samen  
met derden) helpen zij startups 
hun doelstellingen te realiseren. 

Ondernemers helpen te innoveren
Teckle

Teckle helpt  
ondernemers hun 
nieuwe product/
dienst te vermark-
ten. Teckle toetst 
haalbaarheid, kijkt 
naar passende 
financiering en 
verbreedt het net-
werk van startups.

Startups 
begeleiden

+ga naar site

Innovatie 
Events

Met startup  
specia listen, pop- 
up kantoren en  
een mansfilialen  
adviseren we, delen 
we kennis en ver-
binden we startups 
met potentiële 
investeerders.

+ga naar site

https://www.teckle.nl/
https://www.rabobank.nl/images/pdf_my_circular_economy_29766080.pdf


Vernieuwende producten en diensten

Vernieuwende producten en diensten 

die klanten dagelijks ontzorgen

Rabobank 
introduceert de 
geldautomaat. 

De Rabobank 
introduceert 
telebankieren,  
de voorloper  
van internet-
bankieren.

Rabo Internet-
bankieren  
is een feit.

De Rabobank 
presenteert 
mobiel 
bankieren. 

De Rabobank 
introduceert 
digitale nota’s/
acceptgiro’s 
binnen internet-
bankieren. 

De eerste 
bankieren-apps 
gaan live.

Lancering Rabo 
Omnikassa: een 
uitgebreide  
online kassa voor 
ondernemers.

De Rabobank lanceert 
Global Farmers, een 
online platform voor 
agrarische klanten.

Lancering Fync: 
een app die 
bankieren en 
boekhouden 
combineert.

De betaal automaat 
doet zijn  
intrede,
het begin  
van pinnen  
in winkels.

Rabobank.nl 
gaat live.

Online 
betaalmethode 
iDEAL maakt 
online bestellen 
eenvoudiger. 

De Rabobank komt met 
sms betalen. Betalen en 
overschrijven kan voortaan 
via de mobiele telefoon. 

Lancering MyOrder: 
bestellen en betalen 
via een QR-code.

De Rabobank presenteert 
nieuwe online omgeving.

Rabo 
Smartpin: 
smartphone 
wordt 
pinautomaat.

De Rabo Wallet gaat live. 
Een digitale portemonnee 
waarmee je kunt afrekenen 
in winkels.
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De Rabobank 
introduceert 
GRPPY, een 
mobiele app 
waarmee je een 
rekening kunt 
splitsen.



Rabobank medewerkers

Rabobank medewerkers

Moonshot campagne
De Moonshot-campagne is een  
intern versnellingsprogramma 
waarbij alle medewerkers van de 
Rabobank wereldwijd de kans krijgen 
om vooruitstrevende ideeën te 
verwezenlijken. Een zoektocht naar 
baanbrekende ideeën die de Rabobank 
helpen om klanten nog beter te 
bedienen.

De Rabobank  
ondersteunt haar 
innovatieve klanten 
op tal van manieren 
maar niet op de  
laatste plaats door 
het innovatief  
ver mogen van eigen 
medewerkers te  
vergroten. Dat doen 
we door interne 
hackathons, master-
classes, trendsessies, 
conferenties, pre sen-
taties, opleidings-
programma’s en de 
jaarlijkse ‘moonshot’ 
campagne. 

Conferenties Presentaties

Masterclasses

Opleidings - 
programma’s

blijven up-to-date

Eigen 
initiatief

Hackathons

Trendsessies

Toolkits

Innovaid
Innovaid is een ‘Do It Yourself’ innovatie  
toolkit ontwikkeld om het innovatief vermo-
gen van medewerkers te vergroten. Het be-
staat uit een fysieke toolkit met hulp middelen, 
een online leeromgeving om deelnemers in te 
wijden in de Lean Startup methode en fysieke 
coaching bijeenkomsten.

ga naar site +

https://www.rabobank.com/nl/press/search/2016/20160401-moonshot.html


De Rabobank wil een substantiële bijdrage 
leveren aan het welzijn en de welvaart in 
Nederland en aan het duurzaam voeden van 
de wereld.

Dat kan alleen dankzij innovaties. Met onze 
kennis, netwerken en financiële resources 
jagen we ontwikkelingen aan.

Zo creëren we echte verandering met impact.

2016
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