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Voorwoord

Goede resultaten, maar we zijn er nog niet
We willen een betekenisvolle coöperatieve bank zijn, die een wezenlijke bijdrage levert aan welvaart 
en welzijn in Nederland en aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem. We dragen met passie 
onze missie ‘’Growing a Better World Together’’ uit en dit werpt zijn vruchten af. In 2017 hebben we 
ons extra ingezet om de doelstellingen van ons Strategisch Kader 2016-2020 te realiseren. We hebben 
onze positie in Food en Agri versterkt, in Nederland en maar ook wereldwijd. De Rabobank van de 
toekomst begint zich af te tekenen met meer tevreden klanten, innovaties, een sterkere balans en 
betere financiële resultaten.

Onze coöperatieve structuur helpt ons om kwesties te signa-

leren die onze 7,3 miljoen particuliere en zakelijke klanten in 

Nederland belangrijk vinden en om daarop in te spelen. Zo 

hebben we vorig jaar specifieke maatregelen genomen om 

starters en senioren in de woningmarkt te helpen. Onze recente 

inspanningen met betrekking tot dierproductierechten (zoals 

fosfaatrechten) onderstrepen onze sterke betrokkenheid bij 

onze klanten en partners in de Nederlandse Food & Agrisector. 

Lokale Rabobanken hebben van hun nettowinst een bedrag 

van 45 (2016: 40) miljoen euro gereserveerd voor toekomstige 

investeringen in lokale maatschappelijke initiatieven in Nederland. 

Als internationaal toonaangevende Food & Agribank, die zo’n 98 

miljard euro aan krediet heeft uitstaan bij zakelijke en agrarische 

klanten in de Food & Agrisector, zijn we in de unieke positie om 

onze klanten te helpen om op een duurzamere manier meer 

en kwalitatief betere voeding met minder hulpbronnen te pro-

duceren. In oktober hebben we het Kickstart Food-programma 

gelanceerd. In samenwerking met het VN-Milieuprogramma 

investeren we 1 miljoen dollar in een faciliteit die de transitie 

naar een duurzamere voedselvoorziening helpt versnellen. Aan 

de hand van onze missie Samen Duurzaam Sterker en onze 

inzet voor de Sustainable Development Goals van de VN helpen 

we onze klanten overal ter wereld om hun bedrijven duurzamer 

te maken. 

De kapitaaldoelstellingen die we voor 2020 hebben vastgesteld, 

hebben we dit jaar bereikt, wat van zorgvuldigheid getuigt 

gezien de komende nieuwe regelgeving. En we hebben een 

nettowinst van 2.674 miljoen euro geboekt. Ondanks externe 

instabiele omstandigheden zijn onze ratings, marktaandelen en 

marges stabiel. Uit onze Net Promotor Score en andere cijfers 

blijkt dat voor bijna alle bedrijfsonderdelen de klantwaardering 

in 2017 is toegenomen. We hebben meer focus gelegd op 

onze Food & Agriportefeuilles. Door de inspanning van Rabo 

Development en de bijdrage van de onafhankelijke Rabobank 

Foundation helpen we vijf miljoen arme kleine boeren in 

ontwikkelingslanden om zelfredzaam te worden. We hebben 

talrijke digitale innovaties gelanceerd en verder ontwikkeld 

(waaronder onze eerste blockchainapplicatie in 2017) en onze 

operationele indicatoren op het gebied van betrouwbaarheid 

en bereikbaarheid zijn sterk verbeterd. We hebben binnen 

het dienstverleningsaanbod aan onze klanten vele innovaties 

geïntroduceerd en de digitale producten van Rabobank op veel 

terreinen verbeterd. De Rabo Bankieren App biedt een breed 

pakket aan diensten en wordt hoog gewaardeerd. Verreweg de 

meeste van onze segmenten en bedrijfsonderdelen hebben 

dit jaar beter gepresteerd ten opzichte van vorig jaar. En dat 

niet alleen, we hebben dit ook nog eens met een zeer divers 

managementteam gedaan: 26% van onze seniormanagement-

functies wordt nu door vrouwen bekleed (was 25%). Daarnaast 

bestaat 40% van de groepsdirectie en 33% van de raad van 

commissarissen uit vrouwen. We zetten ons sterk in voor alle 

vormen van diversiteit en zullen dat ook in 2018 blijven doen. 

Onze medewerkers maken het verschil. Zij geven de transitie van 

de bank vorm en we waarderen hun inzet enorm. De aandacht 

1 De Rabobank Foundation is een onafhankelijke stichting die zo’n 40 

jaar geleden door lokale Rabobanken is opgericht. Tot op de dag van 

vandaag doneren de lokale Rabobanken een percentage van hun winst 

aan de stichting. De jaarrekening van de stichting is niet opgenomen 

in de geconsolideerde jaarrekening van Rabobank.

https://www.rabobank.com/nl/images/de-bijdrage-van-de-rabobank-aan-de-un-sustainable-development-goals.pdf
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van Human Resources voor talent is nu op het hoogste 

bestuursniveau vertegenwoordigd met de aanstelling van 

Janine Vos als CHRO. Recente onderzoeken laten een inspire-

rende stijging in de motivatie van medewerkers zien, die mede 

valt toe te schrijven aan onze nieuwe missie Growing a better 

world together. Het is een bevestiging van de koers die we 

hebben ingezet en het is een leidraad voor onze acties als een 

coöperatieve bank. De gestegen motivatie van medewerkers 

past goed binnen de huidige fase van onze algehele transfor-

matie. We hebben vertrouwen in de maatregelen die we nemen 

voor de motivatie van medewerkers en we zijn dankbaar voor 

hun voortdurende inzet voor Rabobank in deze woelige tijden.

Over de gehele linie zijn we er trots op dat we op koers liggen 

met het bereiken van de doelen uit het Strategisch kader 2016-

2020. Maar onze ambities reiken verder dan de resultaten die 

we tot dusver hebben geboekt. We moeten er nog meer vaart 

achter zetten, met name op het gebied van digitale transitie en 

innovatie, zodat we onze klanten optimaal van dienst kunnen 

blijven. We hebben hiervoor in 2017 een solide basis gelegd. 

En net zoals bij elke organisatie in transitie gaan sommige 

dingen volgens plan en brengen andere dingen uitdagingen 

en soms zelfs dilemma’s met zich mee. 

Op koers blijven met de implementatie van nieuwe regelgeving 

is een aandachtspunt. Rabobank heeft een complexe porte-

feuille van IT-veranderprogramma’s. Dit vergt extra aandacht 

van de directie en tijd en middelen om nieuwe richtlijnen en 

procedures in de veranderende organisatie door te voeren. 

We hebben ook een wereldwijd programma geïmplementeerd 

voor customer due diligence, hieronder vallen governance, 

opleiding, gedrag en hulpmiddelen. We monitoren wereld-

wijd een grote portefeuille van klantrelaties en transacties en 

treden meteen op bij nieuwe negatieve externe signalen. Dat 

betekent ook dat we soms klantrelaties moeten beëindigen 

of transacties moeten weigeren. We hebben een commissie 

opdracht gegeven om het target operating model van de lokale 

Rabobanken te beoordelen om de klantfocus en de bijdrage 

aan de regionale economie te vergroten, de bedrijfsvoering te 

verbeteren en kosten te reduceren. De resultaten hiervan staan 

gepland voor 2018. 

In juni hebben we de nieuwe topstructuur aangekondigd. In de 

nieuwe groepsdirectie zijn alle belangrijke klantsegmenten in 

de top van onze bank vertegenwoordigd. Met een groepsbrede 

aandacht voor digitalisering en talent op ons hoogste uitvoe-

rende bestuursniveau sluiten we beter aan op de veranderings-

agenda van de coöperatieve Rabobank. Al mijn collega’s van de 

groepsdirectie zullen zichzelf verderop in dit verslag voorstellen 

en wat meer vertellen over hun taken. Ik volsta hier met te 

zeggen dat ik trots ben om voorzitter te zijn van zo’n gedreven 

en divers team, en om samen met dit team leiding te geven aan 

de bank. Daarnaast wil ik mijn grote waardering uitspreken voor 

Rien Nagel en Ralf Dekker, die in september zijn afgetreden. Zij 

hebben onderscheidend leiderschap getoond tijdens hun lange 

loopbaan bij Rabobank. We wensen hen het allerbeste voor de 

toekomst.

 

Ons uitspreken over zaken die ertoe doen, is ook belangrijk 

voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze 

medewerkers. In 2017 hebben we de profielschets van leiding-

gevende functies aangepast; naast persoonlijk en teamleider-

schap, ligt de nadruk nu ook op leiderschap via verbinding met 

de gemeenschap. We willen onze medewerkers en leiding-

gevenden in hun kracht zetten door ze te vragen: Wat heb 

je nodig om zelf, binnen en mét je team te kunnen groeien? 

Wat kun jij doen om bij te dragen aan een betere wereld, 

‘Growing a better world together’? Dit geldt voor de bank als 

geheel, voor onze klanten en voor hun gemeenschappen. 

In het Strategisch Kader 2016-2020 heeft Rabobank met  

Performance Now een duidelijke strategie voor verbetering 

opgesteld. Dit programma heeft grote gevolgen gehad voor 

ons personeelsbestand. Er zijn tot dusver circa 7.000 banen 

verloren gegaan en er zullen naar verwachting nog eens 5.300 

banen verdwijnen tussen 2018 en 2020. Verlies van arbeids-

plaatsen is een probleem in de hele financiële sector, maar onze 

mobiliteitscentra blijken goed in staat te zijn om veel van de 

medewerkers die we hebben moeten laten gaan, te helpen. 

Uit de eerste cijfers blijkt dat bijna de helft van deze groep 

boventallige medewerkers binnen zes maanden een baan 

heeft gevonden of een eigen bedrijf is gestart. In 2018 ligt de 

focus op het eerder starten van de ondersteuning, in de actieve 

mobiliteitsfase. Onderzoek laat zien dat hoe eerder medewer-

kers beginnen te werken aan het ontwikkelen van een nieuw 

perspectief, des te waarschijnlijker het is dat ze een nieuwe 

uitdaging vinden.

Veel van onze medewerkers gaan van lokale Rabobanken naar 

gecentraliseerde, geregionaliseerde servicecentra. Door deze 

reorganisatie krijgen onze snelheid en efficiency een boost 

en kunnen we backofficekosten besparen, waardoor we onze 

klanten beter van dienst kunnen zijn. Met onze kostenreductie 

zitten we veelal op koers en de verhoogde efficiency bij veel 

onderdelen van Rabobank is in lijn met ons strategisch plan. 

Extra inspanningen op het gebied van IT en vervolgacties bij 

bijvoorbeeld derivaten voor het MKB en andere incidenten 

hebben dit jaar echter tot hogere totale kosten geleid. We moeten 

ons op kostenbeheersing blijven richten voor een structurele 

verhoging van de efficiency om onze efficiencyratio verder te 

verbeteren en optimaal voordeel te behalen uit een verdere 

digitalisering en opschaling van backofficeactiviteiten. 
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De laatste jaren zijn niet makkelijk geweest, vooral niet voor 

onze medewerkers. Begin 2017 hebben ze in het Organisational 

Health Index-onderzoek aangegeven behoefte te hebben aan 

een duidelijkere strategie en doelstelling. We hebben hieraan 

gehoor gegeven in onze nieuwe missie, Growing a better world 

together, die duidelijk aangeeft wat ons doel is. Namens de 

groepsdirectie wil ik onze medewerkers hartelijk danken voor 

hun grote inspanningen in 2017 en kijk ik uit naar de groei die 

we samen in 2018 kunnen realiseren. 

Vooruitblik
In 2017 heeft Rabobank een solide basis gelegd voor de 

volgende stap in de transitie. De omgeving verandert snel en 

we zullen extra inzetten op digitalisering en innovatie, zodat we 

onze klanten optimaal van dienst kunnen blijven. Onze klanten 

spelen een cruciale rol in dit proces. Door nieuwe Europese wet-

geving, zoals PSD-2 en AVG, zal de interactie met klanten in alle 

sectoren veranderen. Door open banking kunnen wij een van de 

vele ecosysteem keuzes worden. Nu de reglementaire vereisten 

van het hervormingspakket Basel III eindelijk duidelijk zijn 

geworden, zien we dat die niet in het voordeel zijn van Noord-

west-Europese banken, zoals onze bank, met een behoudend 

risicoprofiel zoals Rabobank. We zullen vanzelfsprekend op tijd 

aan deze nieuwe vereisten voldoen, maar we zouden liever een 

gelijker speelveld zien. Door het gunstige economische klimaat 

in vele delen van de wereld hebben veel klanten het in 2017 

goed gedaan en deze ontwikkeling zal zich in 2018 voortzetten. 

En als onze klanten het goed doen, doen wij het ook goed. Toch 

staan ons ook grote onzekerheden te wachten. De rentetarieven 

in 2018 zullen voor onze klanten en onze balans een uitdaging 

blijven. En de geopolitieke situatie zal gespannen en onvoor-

spelbaar blijven. De enige constante in de wereld – en niet 

alleen in de financiële sector – is verandering en verstoring. 

Ook al kunnen we blij zijn met de vooruitgang die we in 2017 

hebben geboekt, we zijn er nog niet. Ik denk dat onze nieuwe 

positionering met de duidelijke strategische pijler ‘betekenisvolle 

coöperatie’ een inspiratiebron zal zijn voor onze medewerkers 

en onze klanten. Het is de grondslag voor de keuzes die we in 

de toekomst maken. Zoals de natuur ons leert, is het vermogen 

om je te kunnen aanpassen essentieel in een veranderende, en 

soms vijandige, omgeving. In de toekomst zullen we ons daarom 

nog sterker richten op ons aanpassingsvermogen. Dit is niet 

alleen de sleutel tot voortbestaan, maar ook tot succes.

 

Wiebe Draijer, Voorzitter Groepsdirectie Rabobank

Wiebe Draijer, Voorzitter 
Groepsdirectie Rabobank
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Kerngegevens

Bedragen in miljoenen euro’s 2017 2016 2015 2014 2013

Vermogen en solvabiliteit

Eigen vermogen 39.610 40.524 41.197 38.788 38.534

Common equity tier 1-vermogen 31.263 29.618 28.754 28.714 28.551

Tier 1-vermogen 37.204 37.079 35.052 33.874 35.092

Toetsingsvermogen 51.923 52.873 49.455 45.139 41.650

Risicogewogen activa 198.269 211.226 213.092 211.870 210.829

Resultaatgegevens

Baten 12.001 12.805 13.014 12.889 13.072

Bedrijfslasten 8.054 8.594 8.145 8.055 9.760

Toezichtsheffingen 505 483 344 488 197

Bijzondere waardevermindering van goodwill en investeringen in geassocieerde deelnemingen 0 700 623 32 42

Kosten kredietverliezen -190 310 1.033 2.633 2.643

Belastingen 958 694 655 -161 88

Nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 2.674 2.024 2.214 1.842 342

Nettowinst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 1.665

Nettowinst 2.674 2.024 2.214 1.842 2.007

Ratio’s

Common equity tier 1 ratio 15,8% 14,0% 13,5% 13,6% 13,5%

Fully loaded common equity tier 1 ratio 15,5% 13,5% 12,0% 11,8% 11,1%

Tier 1 ratio 18,8% 17,6% 16,4% 16,0% 16,6%

Kapitaalratio 26,2% 25,0% 23,2% 21,3% 19,8%

Equity capital ratio 17,3% 15,0% 14,7% 14,4% 16,1%

Leverage ratio 6,0% 5,5% 5,1% 4,9% 4,8%

Loan-to-deposit ratio 1,20 1,22 1,25 1,32 1,35

Rendement tier 1-vermogen 7,2% 5,8% 6,5% 5,2% 5,2%

ROIC 6,9% 5,2% 6,0% - -

Efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen 67,1% 67,1% 62,6% 62,5% 74,7%

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 71,3% 70,9% 65,2% 66,3% 76,2%

Nettowinstgroei 32,1% -8,6% 20,2% -8,2% -2,5%

Rendement op activa 0,44% 0,31% 0,33% 0,28% 0,27%

Rating

Standard & Poor’s A+ A+ A+ A+ AA-

Moody’s Investors Service Aa2 Aa2 Aa2 Aa2 Aa2

Fitch Ratings AA- AA- AA- AA- AA-

DBRS AA AA AA AA (high) AAA

Duurzaamheidsrating

RobecoSAM (Dow Jones Sustainability Index) – positie 11 7 5 12 -

Sustainalytics – positie 7 2 11 40 -

Omvang dienstverlening

Balanstotaal 602.991 662.593 678.827 691.278 669.095

Kredietportefeuille private cliënten 410.964 424.551 433.927 429.731 434.691

Toevertrouwde middelen 340.682 347.712 345.884 336.409 326.222

Wholesalefunding 160.407 188.862 203.218 216.529 219.057

Ondersteunen lokale gemeenschappen

Rabobank Foundation (binnen- en buitenland) 20 16,9 16,3 19,5 16,4

Coöperatiefondsen (lokale Rabobanken) 38,9 36,8 38,1 36,8 44,5

Donaties Rabobank Groep 6,6 6,5 6,9 8,0 8,0

Emissies en klimaatvoetafdruk voor volledige compensatie

CO
2 -uitstoot eigen bedrijfsvoering (x 1.000 ton CO2 ) 174 181 182 198 208

CO2 - uitstoot per fte (ton CO2) 4,0 3,8 3,5 3,6 3,5
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2017 2016 2015 2014 2013

Particuliere klanten

Net Promotor Score (NPS Adviseur) 53 36 33 17 12

Customer Effort Score (CES dagelijkse bankzaken) 66 67 64 68 66

Customer Advocacy Score (CAS Adviseur) 80% 79% 76% 61% 59%

Tevredenheid dagelijkse bankzaken 8,4 8,2 7,9 7,8 7,7

Private Banking klanten

Net Promotor Score (NPS Adviseur) 50 41 37 29 20

Customer Effort Score (CES dagelijkse bankzaken) 65 68 64 68 66

Customer Advocacy Score (CAS Adviseur) 82% 84% 81% 70% 64%

Tevredenheid dagelijkse bankzaken 8,4 8,1 7,8 7,8 7,7

Bedrijven

Net Promotor Score (NPS Adviseur) 43 30 21 10 1

Customer Effort Score (CES dagelijkse bankzaken) 49 51 43 52 43

Customer Advocacy Score (CAS Adviseur) 69% 71% 62% 53% 48%

Tevredenheid dagelijkse bankzaken 8,0 8,4 7,3 7,1 6,9

Dichtbij

Lokale Rabobanken 102 103 106 113 129

Vestigingen 446 475 506 547 656

Geldautomaten 1.967 2.141 2.206 2.305 2.524

Leden (x 1.000) 1.916 1.927 1.945 1.959 1.947

Beschikbaarheid internet betalen & sparen1 99,9% 99,7% 99,8% 98,9% -

Beschikbaarheid mobiel bankieren1 99,9% 99,7% 99,8% 99,0% -

Buitenlandse vestigingsplaatsen 389 382 403 440 769

Marktaandelen (in Nederland)

Hypotheken 22% 21% 20% 22% 26%

Sparen 34% 34% 35% 36% 38%

Handel, industrie en dienstverlening (HID) 39% 41% 42% 39% 44%

Food & Agri 86% 84% 84% 85% 85%

Duurzaam financieren bedrijven (bedragen in miljoenen euro’s)

Totaal duurzaam financieren 18.610 18.791 19.240 19.510 18.926

Totaal duurzaam beheerd enbewaard vermogen 4.030 3.835 2.843 2.101 1.739

Totaal duurzame funding 3.501 2.985 2.122 2.365 2.870

Totaal financiële transacties onder toezicht van Rabobank 6.236 5.750 6.313 2.383 883

Personeelsgegevens (bedragen in miljoenen euro’s)

Aantal medewerkers (intern in fte’s) 37.170 40.029 45.658 48.254 56.870

Aantal medewerkers (extern in fte’s) 6.640 5.538 6.355 5.658 6.034

Aantal medewerkers (totaal in fte’s) 43.810 45.567 52.013 53.912 62.904

Personeelskosten 4.472 4.680 4.787 5.086 5.322

Ziekteverzuim 4,0% 3,6% 3,7% 3,7% 3,5%

Vrouwen in dienst 50,9% 51,7% 51,8% 53,3% 53,5%

Vrouwen in hogere posities (≥ schaal 8) 27,4% 25,8% 28,6% 28,5% 27,6%

Opleidingsinvesteringen 68 78 79 77 91

Opleidingsinvesteringen in euro’s per fte 1.837 1.945 1.734 1.604 1.603

1 Gemiddelde beschikbaarheid gemeten over 12 maanden
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Growing a better world togetherMissie

Meer dan 8,5 miljoen klanten
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dienstverlening***

* Lokale Rabobanken en Obvion  ** Direct Banking, Indonesië en RNA  *** Exclusief Nederland
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meest klantgerichte bank van Nederland zijn en de leidende 

Food & Agribank in de wereld. In oktober 2017 hebben we een 

nieuwe wereldwijde merkpositionering gelanceerd om onze 

missie, Growing a better world together, te onderstrepen.

Rabobank wil het verschil te maken als vooraanstaande, coö-

peratieve en klantgerichte bank in Nederland en in de wereld. 

We willen een moedige, maatschappelijke verantwoorde bank 

zijn, die opstaat voor issues die onze klanten aangaan en een 

belangrijke maatschappelijke impact hebben. We willen de 

Rabobank

Algemene Ledenraad

Raad van commissarissen

Obvion DLLBPD
ACC loan

management
limited

Rabobank organisatie schema

Groepsdirectie

Retail Nederland - lokale Rabobanken Wholesale, Rural & Retail Stafdiensten

Wholesale

Jan van 
Nieuwenhuizen

Rural & Retail
international

Berry 
Marttin

CIOO

Ieko Sevinga

CRO

Petra van
Hoeken

CHRO

Janine Vos

Particuliere
klanten

Mariëlle Lichtenberg

Bedrijven
klanten

Kirsten Konst

CEO
Rabobank
Wiebe Draijer

CFO

Bas Brouwers

DTO

Bart Leurs

Growing a better world together

Bankieren voor Nederland

Excellente klantfocusStrategie

Visie

Missie

Betekenisvolle coöperatie IJzersterke bank Medewerkers in hun kracht

Banking for Food

https://www.rabobank.com/nl/home/index.html
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lokale leefomgeving. Omdat wij midden in de samenleving 

staan en dankzij onze financiële slagkracht, ons netwerk en 

onze kennis, kunnen wij relevante lokale en regionale kwesties 

oppakken en op die manier bijdragen aan duurzame welvaart 

en welzijn in het Nederland van morgen. 

Banking for Food
Voedselzekerheid gaat ons allemaal aan. In 2050 zal de wereld-

bevolking met twee miljard mensen zijn toegenomen tot tien 

miljard. Velen van hen zullen twee keer zoveel te besteden 

hebben. Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar 

voedsel, zal de voedselproductie wereldwijd met minimaal 60% 

moeten groeien, terwijl we tegelijkertijd de limiet bereiken van 

de beschikbaarheid van bebouwbare grond en grondstoffen. 

De Food & Agriwaardeketen zal meer moeten produceren 

met minder middelen, om duurzaamheid en economische  

rentabiliteit voor de lange termijn te waarborgen. 

We willen een duurzame bijdrage leveren aan de wereldwijde 

Food & Agrisector door de beschikbaarheid van voedsel en 

de toegang tot voedsel te helpen vergroten, door gezonde 

voeding te bevorderen en door de stabiliteit van de voedsel-

industrie te versterken. In onze strategie ligt de nadruk op 

toegang tot financiering, netwerken en kennis, en brengen 

we producenten, consumenten, overheidsinstanties en de 

bevolking met elkaar in contact in het kader van het bredere 

voedselvraagstuk. 

Missie
Onze missie is: Growing a better world together. Dit is waar wij 

voor staan en waar we naar streven met lef, vindingrijkheid en 

daadkracht. 

Visie
Ons doel is het verschil te maken als vooraanstaande, coöpera-

tieve en klantgerichte bank in Nederland en in de wereld. Om 

dit te bereiken, ligt onze focus op twee strategische gebieden: 

Bankieren voor Nederland en Banking for Food. We willen een 

substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in 

Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. De 

visies die we hebben geschetst met Bankieren voor Nederland 

en Banking for Food bepalen waar we ons op richten en bieden 

een gemeenschappelijk kader voor wat het betekent om een 

klantgerichte coöperatie te zijn. Duurzaamheid is een integraal 

onderdeel van deze beide visies

Bankieren voor Nederland 
We voelen ons sterk verbonden met onze klanten en leden. 

Als het met onze klanten goed gaat, dan gaat het met ons ook 

goed. Als coöperatieve bank willen we een duidelijke bijdrage 

leveren aan het oplossen van de uitdagingen waar Nederland 

de komende jaren mee te maken zal krijgen.

Onze benadering daarvan kan worden samengevat in vier 

kernwoorden: voedsel, zelfredzaamheid, ondernemerschap en 

Stel je eens voor
In oktober 2017 hebben we onze nieuwe positionering 
gelanceerd om onze missie Growing a better world together 
te onderstrepen. Dit is het verhaal achter onze missie.

Stel je eens voor dat 120 jaar geleden een groep ondernemers 
de handen ineenslaat. Met inventiviteit, moed en daadkracht 
richten zij een coöperatieve bank op. Solidair, nuchter en met 
vakmanschap.

Stel je eens voor hoe anders de samenleving vandaag is. 
In de verandering van tijdperk is niets meer zeker en zijn 
flexibiliteit en autonomie de uitdaging. Wij willen dat klanten 
zich vertrouwd voelen, zichzelf kunnen zijn en erbij horen. 
Met onze kennis van zaken, ons kapitaal en onze netwerken 
vormen de medewerkers een betrouwbaar kompas voor 
onze klanten.

Stel je eens voor dat iedereen in de wereld genoeg en gezond 
te eten heeft. Wij delen met onze klanten wat wij weten en 
wie wij kennen. Zo heeft iedereen voordeel van onze komaf 
en ervaring in Food & Agri. De wereld wordt er mooier van.

Stel je eens voor dat Nederland een van de meest welvarende
landen is waar gelukkige mensen wonen, werken en onder-
nemen. Midden in de maatschappij investeren en innoveren 
wij samen met de klant. Echt en oprecht, met respect voor 
elkaar en de omgeving, en voor de lange termijn. In alles op 
een manier die deugt.

Stel je eens voor dat alle dromen ook kansen zijn.  
Technologie brengt ons overal, dus ook dichtbij. Altijd snel 
en persoonlijk. De bank is van onze klanten en het resultaat 
komt de samenleving toe. Samen worden wij er sterker van. 

Stel je eens voor dat wij het verschil maken. Wij samen.

Growing a better world together
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Strategie
Met onze kennis, netwerken en financiële diensten stellen we 

klanten in staat zelfstandig beslissingen te nemen en flexibel en 

onafhankelijk te opereren. We willen dat onze klanten zich zeker 

voelen, zichzelf zijn en zich betrokken voelen. Onze strategie 

steunt op vier pijlers: excellente klantfocus, betekenisvolle 

coöperatie, ijzersterke bank, en medewerkers in hun kracht. 

Zij vormen de basis van onze activiteiten, prioriteiten,  

performance indicatoren en onze waarden en gedragingen. 

Vier pijlers
Excellente klantfocus
We willen een vooruitstrevende bank zijn waar klantgerichtheid 

volledig geïntegreerd is. Aan huidige en toekomstige eisen van 

de klant kan volledig worden voldaan, door middel van goed 

advies, transparante producten en digitale, passende en innova-

tieve dienstverlening. 

Betekenisvolle coöperatie
We vertalen sociale ontwikkelingen in specifieke bijdragen voor 

de lange termijn. Coöperatief bankieren betekent opereren als 

een vooruitziend sociaal kompas. Leden, medewerkers en klanten 

worden actief bij kwesties betrokken en met een netwerk in 

contact gebracht met elkaar en met Rabobank. We nemen een 

standpunt in ten aanzien van sociale vraagstukken die belang-

rijk zijn voor klanten en stakeholders.

Medewerkers in hun kracht
Onze medewerkers zijn trots en gedreven, en geven blijk 

van vakmanschap, vitaliteit en verandervermogen. Ze voelen 

zich in hun kracht om Rabobank te vertegenwoordigen en 

worden geïnspireerd door onze missie. Toptalenten willen bij 

de rabobank (blijven) werken en zich ontwikkelen. Al onze 

medewerkers willen groeien en elkaar helpen zich te verbeteren. 

Leren vormt de sleutel. 

IJzersterke bank
De Rabobank blijft een model van stabiliteit, betrouwbaarheid 

en soliditeit. Onze dienstverlening is efficiënt en concurrerend 

qua kosten, en we optimaliseren onze balans voortdurend. We 

doen de juiste dingen goed, of zelfs uitzonderlijk goed, waarbij 

iedereen verantwoordelijkheid neemt, zich bewust blijft van de 

risico’s en zich professioneel gedraagt.

Ons waardecreatiemodel 
Het waardecreatiemodel geeft een helder overzicht van ons 

vermogen om waarde te creëren op de korte, middellange en 

lange termijn. Als input voor ons waardecreatiemodel onder-

scheiden we drie belangrijke kapitaalstromen: menselijk en 

maatschappelijk kapitaal, intellectueel kapitaal en financiële 

middelen. Deze input resulteert in ons businessmodel, waarin 

de missie, visie en strategie van de Rabobank zijn opgenomen. 

Tot slot worden de output en de impact van het waardecre-

atiemodel geordend naar onze 18 materiële thema’s die zijn 

ontleend aan de materialiteitsmatrix.

Betrekken stakeholders 
De Rabobank is zich zeer bewust van de maatschappelijke 

taak die zij heeft als financiële dienstverlener en van haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid als coöperatieve 

organisatie. Omdat banken ook een belangrijke rol spelen in 

het betalingsverkeer en bij kredietverlening aan particulieren, 

bedrijven en andere instellingen, zijn we als coöperatieve bank 

nauw betrokken bij zaken die impact hebben op de economie 

en de samenleving. Daarom zijn wij regelmatig in gesprek met 

onze stakeholders via ledenraden, klantenfeedbackplatforms, 

toezichthouders, klanten- en medewerkersonderzoeken en 

deelname in sectorinitiatieven.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals
Rabobank wil graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan de 

17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de verenigde 

naties. Onze Banking for Food en Bankieren voor Nederland 

visie en ons Samen Duurzaam Sterker programma helpt ons 

om onze doelen te bereiken, die we hebben opgesteld met 

betrekking tot de SDG’s. De infographics illustreren hoe we onze 

bijdrage leveren in Nederland en in de wereld.
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KPI’s
We hebben onze missie, visie en strategie vertaald in een aantal 

KPI’s. De tabel hieronder geeft de strategische KPI’s weer. 

Pilaar KPI 2017 20161

Excellente klantfocus Net Promotor Score particuliere klanten in Nederland 53 36

Customer Effort Score particuliere klanten in Nederland 66 67

Net Promotor Score Private Banking klanten in Nederland 50 41

Customer Effort Score Private Banking klanten in Nederland 65 68

Net Promotor Score Bedrijven in Nederland 43 30

Customer Effort Score Bedrijven in Nederland 49 51

Aantal gebruikers Mobiel Bankieren (x 1.000) 3.518 3.079

Aantal gebruikers duurzame producten en dienstens (in miljoenen euro’s):
Total duurzaam Financieren
Duurzaam beheerd en bewaard vermogen voor klanten
Duurzame funding
Duurzame transacties gecontroleerd

18.610
4.030
3.501
6.236

18.791
3.835
2.985
5.750

Betekenisvolle coöperatie In een klantfoto vastgelegde duurzaamheidsprestaties van al onze grotere zakelijke klanten
Aantal en percentage klanten met een klantfoto:
Lokale Rabobanken
Wholesale locaties

14.192 (98,4%)
1.413 (72,5%)

14.502 (99%)
1.533 (85%)

Reptrack pulse score 69,5 66,1

Percentage van onze jaarlijkse winst geïnvesteerd in sociale initiatieven zonder  
winstoogmerk via de Rabobank Groep en de Rabobank Foundation

2,5% 2,9%

Aantal visies op het gebied van agrarische waarde ketens en actieve participaties in ronde 
tafels of vergelijkbare initiatieven

2 visies en
9 ronde tafels

2 visies en
9 ronde tafels

Aantal ondersteunde kleinschalige boerenorganisaties in ontwikkelingslanden 260 278

Medewerkers in hun kracht Genderdiversiteit raad van commissarissen Mannen
Vrouwen

6
3

6
3

Genderdiversiteit Groepsdirectie Mannen
Vrouwen

6
4

6
1

Genderdiversiteit Groepsdirectie -1 Mannen
Vrouwen

59
24

42
14

Genderdiversieit Groepsdirectie -2 Mannen
Vrouwen

294
101

277
90

Organisational Health Index 61 56

Rock-solid bank Efficiencyratio 71,3 70,9

Fully loaded Common Equity Tier 1 ratio 15,5 13,5

1 De NPS Adviseur cijfers 2016 zijn aangepast naar aanleiding van een 

verfijning in de scope. Tevens zijn de aangepaste NPS cijfers gemeten 

over een periode van 12 maanden in plaats van enkel het vierde 

kwartaal, zoals opgenomen in het jaarverslag 2016.
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Bijdrage Rabobank aan de UN Sustainable Development Goals

PARTNERSCHAPPEN
VOOR DE DOELEN EINDE AAN
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EINDE AAN
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EN WELZIJN
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ONDERWIJS

VROUWEN EN
MANNEN GELIJK

SCHOON DRINKWATER
EN GOEDE SANITAIRE
VOORZIENINGEN

DUURZAME EN
BETAALBARE
ENERGIE

FATSOENLIJKE BANEN
EN ECONOMISCHE
GROEI

INNOVATIE EN
DUURZAME
INFRASTRUCTUUR

MINDER
ONGELIJKHEID

VEILIGE EN
DUURZAME STEDEN

DUURZAME
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

KLIMAATVERANDERING
AANPAKKEN

BESCHERMING
VAN ZEEËN EN OCEANEN

HERSTEL
ECOSYSTEMEN
EN BEHOUD
BIODIVERSITEIT

VREDE, VEILIGHEID
EN RECHTVAARDIG-
HEID

1 Cijfers 2016. De Rabobank Foundation maakt in juridische zin geen 
onderdeel uit van Rabobank Groep.

Bankieren voor Nederland

EINDE AAN
ARMOEDE Einde aan armoede

• Rabobank Foundation investeert 28 miljoen euro  om armoede 
terug te dringen1.

• Positieve impact op 4,9 miljoen kleinschalige boeren in ontwik-
kelingslanden en 619.565 kwetsbare personen in Nederland1.

EINDE AAN
HONGER Einde aan honger

• Rabobank investeert 98 miljard euro in de wereld 
voedselvoorziening.

• Meer dan 200 kennisrapporten over Food & Agri aan klanten en 
relaties aangeboden.

GEZONDHEID
EN WELZIJN Gezondheid en welzijn

• Financieren van meer dan 48.000 zakelijke klanten in de zorg-
sector in Nederland.

• 5,4 miljard euro aan investeringen in de gezondheidszorg. 
• Het Innovatie Fonds Rabobank steunt startups in de zorgsector.

GOED
ONDERWIJS Goed onderwijs

• We financieren de onderwijssector met  668 euro miljoen en zo 
dragen we bij aan het onderwijs. 

VROUWEN EN
MANNEN GELIJK Vrouwen en mannen gelijk

• Positieve ontwikkeling gendergelijkheid binnen Rabobank: RvC 
33% vrouwen, Groepsdirectie 40% vrouwen, Senior manage-
ment 26% vrouwen. Hiervoor ontving Rabobank de Diamant 
2017 voor Diversiteit.

DUURZAME EN
BETAALBARE
ENERGIE

Duurzame en betaalbare energie
• 3,4 miljard euro aan investeringen in duurzame energieop-

wekking, vooral via wind en zon, en deels via biomassa en 
geothermie.

• 500 miljoen euro aan investeringen vanuit de Rabobank Groen 
Obligatie in 12 duurzame zonne- en windenergieprojecten.

• 548 miljoen euro aan investeringen via Rabo Groen Bank in 
duurzame energieprojecten.

FATSOENLIJKE BANEN
EN ECONOMISCHE
GROEI

Fatsoenlijke banen en economische groei
• We stimuleren economische groei met  213 miljard euro aan 

investeringen in Nederlandse en internationale bedrijven 
en via 198 miljard euro aan kredieten aan particulieren (m.n. 
hypotheken).

• We ondersteunen zakelijke klanten in NL via opleidingen.
INNOVATIE EN
DUURZAME
INFRASTRUCTUUR

Innovatie en duurzame infrastructuur
• We investeren 4,6 miljard euro in de bouwsector.

VEILIGE EN
DUURZAME STEDEN Veilige en duurzame steden 

• 65,9 miljoen euro aan maatschappelijke investeringen zonder 
winstoogmerk.

• Verduurzamen woningen via de Groen- hypotheek.
• We ondersteunden in Nederland sinds 2016 175 nieuwe lokale 

coöperatieve initiatieven met geldmiddelen, kennis en onze 
netwerken.

• Nieuwe vastgoed financieringen en verlengingen moeten aan 
ambitieuze energielabels voldoen.

• Via de Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs hebben we 14 
miljoen euro geïnvesteerd (in totaal is in 2017  100 miljoen euro 
beschikbaar gesteld).

DUURZAME
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

Duurzame consumptie en productie
• Investering van 18,9 miljard euro aan duurzame financiering en 

4 miljard euro in duurzame fondsen.
• D.m.v. de Prestatie Indicator Circulair Ondernemen, finan-

cieringen voor circulaire bedrijfsactiviteiten, Circular 
Economy Challenges en CE Regioscans helpen we bedrijven 
om hun ideeën over circulair ondernemen om te  zetten in 
business-mogelijkheden.

KLIMAAT
VERANDERING
AANPAKKEN

Klimaatverandering aanpakken
• Via de Rabo Impactlening investeerden we 179 miljoen euro in 

duurzame koplopers met een positieve impact op het milieu.
• Rabobank weer klimaatneutraal in 2017 (eigen bedrijfsvoering).
• Rabobank Klimaat Strategie geïntroduceerd, deelname pilot 

UNEP – TCFD en Sounding Board PCAF.
• Geen financiering van gaswinning in het Waddengebied, 

steenkoolwinning, kolencentrales.
• Rabo Groen Bank investeerde 342 miljoen euro in groene 

leningen aan energiezuinige gecertificeerde kassen.
BESCHERMING VAN
ZEEËN EN OCEANEN Bescherming van zeeën en oceanen

• We steunen duurzame aquacultuur onder andere door finan-
ciering met rentekorting aan te bieden aan gecertificeerde 
visteeltbedrijven.

HERSTEL ECOSYSTEMEN
EN BEHOUD
BIODIVERSITEIT

Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
• 326 miljoen euro aan investeringen in biologische landbouw-

projecten en  38 miljoen euro in natuurbehoud.

VREDE, VEILIGHEID
EN RECHT-
VAARDIGHEID

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
• Investeringsfondsen stimuleren te voldoen aan de UN Global 

Compact principles en de UN Principles for Responsible 
Investment.

• Deelname IMVO-convenant voor duur - zame ontwikkeling en 
mensenrechten.

PARTNERSCHAPPEN
VOOR DE DOELEN Partnerschappen voor de doelen

• Betrokken bij het World Economic Forum.
• CEO Wiebe Draijer lid van adviesgroep duurzaamheid Europese 

Commissie.
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1 Cijfers 2016. De Rabobank Foundation maakt in juridische zin 
geen onderdeel uit van Rabobank Groep.

2 Cijfers 2016. De partnerbanken zijn instellingen waarin Rabo 
Development en investeringsfonds Arise

 (met daarin een minderheidsbelang van Rabobank) investeren.
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MANNEN GELIJK

SCHOON DRINKWATER
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FATSOENLIJKE BANEN
EN ECONOMISCHE
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INNOVATIE EN
DUURZAME
INFRASTRUCTUUR

MINDER
ONGELIJKHEID

VEILIGE EN
DUURZAME STEDEN

DUURZAME
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

KLIMAATVERANDERING
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BESCHERMING
VAN ZEEËN EN OCEANEN

HERSTEL
ECOSYSTEMEN
EN BEHOUD
BIODIVERSITEIT

VREDE, VEILIGHEID
EN RECHTVAARDIG-
HEID

Bijdrage Rabobank aan de UN Sustainable Development Goals

Banking for Food

EINDE AAN
ARMOEDE Einde aan armoede

• Rabobank Foundation investeert 28 miljoen  euro om armoede 
terug te dringen1.

• Positieve impact op 4,9 miljoen kleinschalige boeren in ontwik-
kelingslanden en 619.565 kwetsbare personen in Nederland1.

EINDE AAN
HONGER Einde aan honger

• Rabobank investeert 98 miljard euro in de wereld 
voedselvoorziening.

• Meer dan 200 kennisrapporten over Food & Agri aan klanten en 
relaties aangeboden.

• 119.885 boeren toegang verschaft tot markten via Farm to 
Market Alliance.

GEZONDHEID
EN WELZIJN Gezondheid en welzijn

• 5,4 miljard euro aan investeringen in de gezondheidszorg.

GOED
ONDERWIJS Goed onderwijs

• We financieren de onderwijssector met  668 miljoen euro en zo 
dragen we bij aan het onderwijs. 

VROUWEN EN
MANNEN GELIJK Vrouwen en mannen gelijk

• Positieve ontwikkeling gendergelijkheid binnen Rabobank: RvC 
33% vrouwen, Groepsdirectie 40% vrouwen, Senior manage-
ment 26% vrouwen. Hiervoor ontving Rabobank de Diamant 
2017 voor Diversiteit.

DUURZAME EN
BETAALBARE
ENERGIE

Duurzame en betaalbare energie
• 3,4 miljard euro aan investeringen in duurzame energieop-

wekking, vooral via wind en zon, en deels via biomassa en 
geothermie.

• 500 miljoen euro aan investeringen vanuit de Rabobank Groen 
Obligatie in 12 duurzame zonne- en windenergieprojecten.

FATSOENLIJKE BANEN
EN ECONOMISCHE
GROEI

Fatsoenlijke banen en economische groei
• We stimuleren economische groei met  213 miljard euro aan 

investeringen in Nederlandse en internationale bedrijven 
en via 198 miljard euro aan kredieten aan particulieren (m.n. 
hypotheken).

• Toegang tot bankdiensten voor 7,2 miljoen klanten in ontwik-
kelingslanden via 9 Partnerbanken2.

INNOVATIE EN
DUURZAME
INFRASTRUCTUUR

Innovatie en duurzame infrastructuur
• Stimuleren industrie in opkomende markten i.s.m. 

ontwikkelingsbanken.
• We investeren 4,6 miljard euro in de bouwsector.

VEILIGE EN
DUURZAME STEDEN Veilige en duurzame steden 

• 65,9 miljoen euro aan maatschappelijke investeringen zonder 
winstoogmerk.

• In het buitenland ondersteunden we in 2017 260 lokale 
coöperatieve initiatieven met geldmiddelen, kennis en onze 
netwerken.

DUURZAME
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

Duurzame consumptie en productie
• Investering van 18,9 miljard euro aan duurzame financiering en 

4 miljard euro in duurzame fondsen.
• Actief in rondetafels voor 9 duurzame waardeketens.

KLIMAAT
VERANDERING
AANPAKKEN

Klimaatverandering aanpakken
• Rabobank weer klimaatneutraal in 2017 (eigen bedrijfsvoering).
• Rabobank Klimaat Strategie geïntroduceerd, deelname pilot 

UNEP – TCFD en Sounding Board PCAF.
• Geen financiering van gaswinning in het Waddengebied, 

steenkoolwinning, kolencentrales.
• Rabobank is in 2017 lid en co-voorzitter geworden van de 

WBCSD Climate Smart Agriculture Working Group.
BESCHERMING VAN
ZEEËN EN OCEANEN Bescherming van zeeën en oceanen

• Met WNF klanten in Chili helpen met duurzame aquacultuur en 
ASC-keurmerk.

• We steunen duurzame aquacultuur onder andere door finan-
ciering met rentekorting aan te bieden aan gecertificeerde 
visteeltbedrijven.

HERSTEL ECOSYSTEMEN
EN BEHOUD
BIODIVERSITEIT

Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
• Partnership van 1 miljard USD met UN Environment voor 

duurzame landbouwmethoden.
• Rabobank is betrokken bij de Tropical Forest Alliance 2020 in 

strijd tegen ontbossing.

VREDE, VEILIGHEID
EN RECHT-
VAARDIGHEID

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
• Investeringsfondsen stimuleren te voldoen aan de UN Global 

Compact principles en de UN Principles for Responsible 
Investment.

• Deelname IMVO-convenant voor duur - zame ontwikkeling en 
mensenrechten.

PARTNERSCHAPPEN
VOOR DE DOELEN Partnerschappen voor de doelen

• Betrokken bij het World Economic Forum.
• CEO Wiebe Draijer lid van adviesgroep duurzaamheid Europese 

Commissie.
• Participatie in WBCSD en in FReSH.
• Partnership met WNF voor duurzame productie.
• Betrokken bij VN-organisaties op het gebied van voedselzeker-

heid, voeding  en landbouw.
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Excellente
klantfocus

We willen een vooruitstrevende 

bank zijn waar klantgerichtheid 

volledig geïntegreerd is. Aan 

huidige en toekomstige eisen van 

de klant kan volledig worden 

voldaan, door middel van goed 

advies, trans parante producten en 

digitale, passende en innovatieve 

dienstverlening.



Betekenisvolle 
coöperatie

IJzersterke 
bank

Medewerkers
in hun kracht

We willen al onze klanten helpen groeien. Terwijl de 
wereld snel transformeert naar digitaal en mobiel,  
veranderen ook de behoeften en verwachtingen van 
klanten snel. Door onze klanten om feedback te vragen, 
kunnen we leren en focussen op de meest relevante en 
meest impactvolle manieren om de klantervaring te  
verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een breed scala aan 
innovaties en samenwerkingen met diverse partners.  
Dit helpt ons de positieve trend te handhaven
in klanttevredenheid.

Innovatieve diensten

KPI (NPS en CES)
KPI 
Net Promotor Score

KPI 
Customer Effort Score

De app die zzp-ers  
helpt om hun 
boekhouding te doen

De app die wisselgeld 
duurzaam belegt

IBAN-Naam Check maakt 
online betalingen 
gemakkelijker en veiliger

Lancering van ons 
Fin-, Food- en AgTech 
investeringsfonds

4e Moonshot-
campagne daagt 
medewerkers uit 
om met innovatieve 
ideeën te komen.

20161 2017

30

41

36

43

50

53

Zakelijke 
klanten in 
Nederland

Private Banking 
klanten in 
Nederland

Particuliere 
klanten in 
Nederland

20162 2017

51

68

67

49

65

66

1 De 2016 NPS Advisor-cijfers zijn aangepast vanwege een verduidelijking van de 
reikwijdte. Daarnaast zijn de NPS-cijfers gemeten voor een periode van 12 maanden 
in plaats van alleen het vierde kwartaal te meten, zoals werd uitgevoerd in 2016.

2 De 2016 CES-cijfers zijn aangepast vanwege een verduidelijking van de reikwijdte. 
Bovendien zijn de CES-cijfers gemeten voor een periode van 12 maanden in plaats 
van alleen het vierde kwartaal te meten, zoals in 2016 werd uitgevoerd.

IBAN-Naam-
Check

7,3 miljoen Nederlandse klanten

1,2 miljoen internationale klanten

Meer dan 8,5 miljoen klanten

Lokale Rabobanken en Obvion

Direct Banking, Indonesië en RNA

Dit blockchain 
platform 
maakt grens-
overschrijdende 
handel eenvoudiger 
voor Europese bedrijven

Excellente
klantfocus

https://www.we-trade.com
https://tellow.nl
https://www.peaks.nl
https://rabofrontierventures.nl


Duurzaam 
bankieren

CIOO: Bouwen aan de 
bank van morgen
We hebben al onze activiteiten 
gekoppeld aan vijf thema’s: 

• altijd aan

• snel en flexibel

• eenvoud

• excellente data 

• innovatie

37% van de leningaanvragen onder 
EUR 1 miljoen gebeurde digitaal

22%
+7%

2016 = 20,6%

Thuis
bankieren

18,6
6,2

3,5

4,0Duurzaam
�nancieren

Duurzame
funding

Duurzaam beheerd en
bewaard vermogen

Duurzame
transacties

(begeleid)

Stimuleren circulaire economie
De lineaire economie verandert in een  

circulaire economie. Dit versterkt de  

concurrentiepositie van de Nederlandse 

economie en de klanten die actief zijn in  

de wereldwijde voedselketen. 

Stijging leningaanvragen37%

in miljarden euros

+14% 
in 2017

3,5
miljoen actieve gebruikers

 “Wij behandelen onze 
klanten zoals wij zelf 
ook behandeld willen 
worden. Wij acteren  
op hun vragen en  
werkelijke  
behoeften.”

Marktaan-
deel nieuwe 
hypotheken

KPI Reptrak

69,5
in 2017

2016: 66,1



Bart Leurs
lid van de Groepsdirectie en Chief 
Digital Transformation Officer

Meer impact dankzij innovatie 
en digitalisering 
Innoveren en digitaliseren is een vanzelf-

sprekendheid voor de Rabobank. Niet 

alleen omdat de ontwikkelingen om ons 

heen het van ons eisen, maar vooral 

omdat we dankzij innovatie zóveel beter 

kunnen werken aan onze missie: Growing 

a better world together.

Samen met mijn team ben ik verantwoor-

delijk voor de digitalisering van onze  

producten en diensten, en voor de nieuwe 

innovaties die onze klanten helpen groeien. 

We willen digitale oplossingen bieden voor 

alle digitale behoeften van onze klanten.

Maar we gaan nog een stap verder. We 

zien digitalisering en innovatie als een 

belangrijke motor achter het verwezen-

lijken van onze missie. Als Rabobank 

willen we onze zakelijke en particuliere 

klanten helpen groeien. Bovendien willen 

we van betekenis zijn op het gebied van 

de wereldwijde voedselketens én in lokale 

gemeenschappen.

Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling 

van de app Tellow, die zzp’ers helpt met 

hun boekhouding. Met onze innovatieve 

beleggingsapp Peaks kunnen particulieren 

heel gemakkelijk beleggen. We houden 

ons echter niet alleen bezig met nieuwe 

innovaties, we verbeteren ook onze 

huidige Rabo Bankieren App, omdat we 

verwachten dat mobiel bankieren de 

toekomst zal zijn. We zetten de eerste 

stappen naar open banking en geven 

onze klanten in de Rabo Bankieren App 

inzicht in al hun bankrekeningen, ook die 

bij andere banken.

We zijn bij veel innovaties betrokken in 

Food & Agri. Dat is ook niet gek: we zijn de 

leidende Food & Agri bank ter wereld en 

enorm verweven met de sector. Rabobank 

helpt het wereldvoedselprobleem op te 

lossen door een unieke combinatie van 

kapitaal, netwerken en innovatie. Met het 

event FoodBytes! creëren we een ecosys-

teem van startups en ondernemingen die 

willen meehelpen aan de oplossing van 

het wereldvoedselprobleem. En via het 

TERRA-acceleratorprogramma helpen 

we startups in de Food & Agrisector nog 

succesvoller te worden. Ook investeren 

we in nieuwe technologieën als block-

chain om de voedselketen te 

optimaliseren.

We zetten onze kennis in om klanten te 

helpen innoveren. Zo zijn we betrokken bij 

69 startuphubs in Nederland. Lokale Rabo-

banken verzorgen masterclasses om klanten 

te helpen bij het genereren van ideeën en 

om na te denken over hun toekomstige 

businessmodel. We gebruiken nieuwe tech-

nologie in feite voor wat we van oudsher al 

doen: mensen en partijen verbinden en ze 

helpen groeien. 

Het vereist uithoudingsvermogen en een 

hoge mate van integratie en afstemming 

binnen onze hele onderneming om een 

innovatieve bank te worden. We hebben de 

digitale hub opgezet om medewerkers aan 

te moedigen om samen te werken aan digi-

talisering. In de digitale hub geven we veel 

verantwoordelijkheid aan kleine teams, die 

als multidisciplinaire en ondernemende 

eenheden werken. Je zou kunnen zeggen 

dat we ons organiseren als een verzameling 

startups. De Groepsdirectie heeft ook enkele 

agile-werkmethoden ingevoerd zoals een 

tweewekelijkse stand-up meeting bij het 

scrumbord. In onze vierde jaarlijkse Moon-

shot-campagne worden medewerkers aan-

gemoedigd om vooruitstrevende ideeën te 

verwezenlijken. De sterke betrokkenheid bij 

deze campagne toont aan dat innovatie een 

integraal onderdeel is van onze missie om 

onze klanten te helpen groeien.

Excellente
klantfocus



Mariëlle Lichtenberg
lid van de Groepsdirectie voor 
Particuliere & Private Banking 
klanten in Nederland

Wij streven ernaar om onze klanten te 

helpen financieel gezond te zijn. Aangezien 

de Nederlandse overheid steeds meer 

financiële zelfredzaamheid van haar burgers 

verwacht, geloven wij dat mensen aan-

gemoedigd en in staat gesteld moeten 

worden om zoveel mogelijk zelf actie te 

ondernemen. We willen mensen motiveren 

om meer inzicht te krijgen in hun toekom-

stige financiële behoeften. Vervolgens 

kunnen wij hen ondersteunen bij het 

zetten van de eerste stappen richting een 

goede financiële gezondheid. Wij zien dit 

als een belangrijk onderdeel van onze 

missie ‘Growing a better world together’. 

Onze Particulieren & Private Banking afde-

lingen leveren diensten aan 7,3 miljoen 

consumenten in Nederland. In deze uiterst 

competitieve markt hebben wij in 2017 

goede resultaten geboekt. Ons hypotheek-

marktaandeel is de laatste drie jaar licht 

gestegen en onze klanten hebben meer 

vermogen onder beheer gesteld. De klant-

tevredenheid (Net Promotor Score) is 

eveneens weer gestegen. In nauwe samen-

werking met honderden jonge mensen 

hebben we daarnaast een nieuwe online 

propositie voor een jonger publiek opge-

steld. Dit heeft tot nu toe veel positieve 

reacties opgeleverd. Deze propositie heeft 

als doel klanten op jonge leeftijd aan de 

Rabobank te binden en ze langer als klant 

te behouden. 

We hebben ook onze digitale producten, 

zoals de Rabo Bankieren App, verder ver-

beterd. De verbetering en uitbreiding van 

onze digitalisering vereist voortdurende 

waakzaamheid, aangezien het product-

portfolio onderhevig is aan enorme externe 

veranderingen, zoals nieuwe technologieën 

en de razendsnelle ontwikkeling van de 

digitale wereld. Als gevolg hiervan veran-

deren de verwachtingen van onze klanten 

eveneens drastisch en snel. Om onze 

klanten zo goed mogelijk van dienst te 

zijn, is het belangrijk dat we hun dagelijkse 

behoeften begrijpen. We zijn daarom 

voortdurend op zoek naar manieren om 

dicht bij de klant te blijven door passende 

oplossingen te bieden om aan de dagelijkse 

behoeften te voldoen. Het is belangrijk om 

onze klanten digitaal gemak te bieden, 

maar wij willen hen tevens voorzien van 

betrouwbaar persoonlijk advies op een 

manier die het beste bij hen past, bijvoor-

beeld in de vorm van een chatsessie of 

een persoonlijk gesprek met een adviseur. 

De adviseurs van onze lokale Rabobanken 

spelen een belangrijke rol in het bieden 

van gedegen advies en informatie aan onze 

klanten met betrekking tot hun financiële 

situatie, hypotheek, investeringen of 

betalingsbehoeften.

Rabobank wil meer zijn voor haar klanten 

dan alleen een goede financiële dienstver-

lener. We willen een bank zijn die zich inzet 

voor zaken die impact hebben op de maat-

schappij. Onze Retail Bank geeft vorm aan 

deze missie door mensen te helpen finan-

cieel gezond te zijn. Veel mensen in Neder-

land weten niet goed hoe ze hun financiën 

op de lange termijn gezond kunnen houden. 

Wij willen het bewustzijn vergroten van 

alle mensen, niet alleen van onze klanten, 

en toegankelijke opties bieden aan mensen 

die hun eerste grote stappen willen zetten; 

-bijvoorbeeld een huis kopen in plaats van 

te huren, om te beginnen met sparen voor 

de opleiding van hun kind of om te sparen 

voor hun oude dag.

Excellente
klantfocus

Lees verder op volgende pagina
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In ons streven om steeds beter te voldoen 

aan de verwachtingen van onze klanten, 

hebben we regelmatig te maken met 

dilemma’s en uitdagingen. Hoewel ‘klanten 

eerlijk behandelen’ centraal staat en de 

fundamentele waarde is die ten grondslag 

ligt aan ons handelen, komt dit met name 

tot uiting in de manier waarop wij onze 

standaarden in customer due diligence en 

passende dienstverlening bewaken. Hoe 

wij hiermee omgaan wordt verderop in dit 

rapport uitgebreider besproken. Het is 

echter belangrijk om te benadrukken dat 

de standaarden omtrent wat eerlijk en 

geschikt is eveneens veranderen als gevolg 

van de veranderende maatschappelijke en 

economische context, ondersteund door 

verschillende nieuwe wetten. Het is onze 

verantwoordelijkheid om aan deze nieuwe 

standaarden te voldoen, wat inhoudt dat 

wij passende dienstverlening uit het 

verleden eveneens opnieuw moeten 

bekijken. Nieuwe standaarden leiden 

tevens tot nieuwe verwachtingen van onze 

klanten en toezichthouders. Wij willen hier 

zo goed mogelijk op voorbereid zijn. Naar 

mijn mening dienen we een proactieve 

houding aan te nemen in het oplossen van 

deze issues. Wij hebben daarom onze inzet 

verhoogd om deze problemen proactief op 

te pakken in nauwe samenwerking met 

onze toezichthouders. 

In 2017 is er veel veranderd voor de 

Rabobank en datzelfde geldt voor mij. 

Ik werk hier al meer dan 22 jaar met veel 

plezier en voel me vereerd dat ik nu deel 

mag uitmaken van de Groepsdirectie. 

Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan 

het vergroten van onze impact. Mensen 

verbinden is één van mijn passies en ik kijk 

ernaar uit om samen met mijn betrokken 

collega’s te werken aan onze collectieve 

doelstelling: bijdragen aan het welzijn en 

de welvaart in Nederland en onze klanten 

ondersteunen bij het maken van zelfver-

zekerde keuzes met betrekking tot hun 

persoonlijke financiën.

Excellente
klantfocus



Kirsten Konst
lid van de Groepsdirectie verant-
woordelijk voor zakelijke klanten 
in Nederland en de regiodirectie

Onze zakelijke klanten financieel gezond 

helpen groeien – dat is een belangrijke 

doelstelling voor het team Bedrijven 

binnen Rabobank. Groei is essentieel voor 

ondernemers en voor de Nederlandse 

economie. Hierdoor worden banen  

gecreëerd en zorgen we ervoor dat onder-

nemingen flexibel zijn, waardoor zij beter 

kunnen inspelen op de snel veranderende 

wereld om hen heen. Hiermee dragen wij 

bij aan de missie van Rabobank: Growing 

a better world together.

Rabobank is verantwoordelijk voor de 

financiering van tweederde van de MKB-

sector in Nederland, waaronder de Food & 

Agrisector. Als een toonaangevende, inter-

nationale Food & Agribank met een markt-

aandeel van 85,7% in Food & Agri in 

Nederland, willen wij bijdragen aan een 

oplossing voor het wereldvoedselprobleem 

en andere zaken die belangrijk zijn voor 

onze klanten in Nederland. We maken ons 

sterk voor onze klanten en partners in de 

Nederlandse Food & Agrisector, zoals blijkt 

uit onze recente inspanningen met betrek-

king tot dierlijke productierechten, zoals 

bijvoorbeeld fosfaatrechten.

We willen een toonaangevende adviserende 

bank zijn die zakelijke klanten helpt te 

groeien en financieel gezond te zijn. Dat 

betekent dat we de verdergaande digitali-

sering van onze dienstverlening hand in 

hand laten gaan met persoonlijk advies 

over wat voor hen relevant is op belang-

rijke momenten en geven we inzicht in 

hun concurrentieomgeving. Ons sector-

management en onze researchteams 

werken proactief om klanten te attenderen 

op marktontwikkelingen, zowel in  

Nederland als in het buitenland. We stellen 

klanten op de hoogte van complexe 

onderwerpen zoals voedselveiligheid 

en werken samen met de sector aan  

dilemma’s op het gebied van dierenwelzijn 

en milieueffecten.

De veranderingen in de maatschappij gaan 

razendsnel. Dat stelt ondernemers voor 

stevige uitdagingen. Neem, bijvoorbeeld, 

ontwikkelingen als robotisering, digitalise-

ring en big data. Als Rabobank spelen we 

hierop in via digitale transformatie van ons 

eigen bedrijf. Als top adviesbank willen we 

onze klanten ook helpen bij de innovaties die 

nodig zijn om te anticiperen op toekomstige 

en opkomende trends. Dat doen we door 

onze kennis en netwerken beschikbaar te 

stellen en door financieringsopties te 

bieden om daadwerkelijk te innoveren, 

in combinatie met goede betalings- en 

verzekeringsoplossingen.

De coöperatieve missie is één van de 

redenen waarom ik in 2010 bij de Rabobank 

ben gaan werken. En ik ben niet de enige; 

veel van onze medewerkers hebben voor 

de Rabobank gekozen omdat er aandacht 

is voor meer dan alleen bankieren. Voor mij 

was één van de belangrijkste ontwikkelingen 

in het afgelopen jaar de boven verwachting 

sterke stijging van de loyaliteitsscores van 

zakelijke klanten in Nederland. Deze 

stijging laat zien dat we beter in staat zijn 

om ondernemers te adviseren en onze 

online dienstverlening voortdurend  

verbeteren. De digitalisering van onze 

commerciële kredietverlening richt zich 

op de autonomie van de klant door snel 

en duidelijk te reageren op hun krediet-

behoeften. Daardoor hebben zij meer tijd 

om zich te richten op wat voor hen  

belangrijk is: zakendoen.

Excellente
klantfocus



Berry Marttin
lid van de Groepsdirectie verant-
woordelijk voor Rural & Retail 
International, Sustainability, 
Leasing en Banking for Food 
Inspiration Centre

Er zijn veel partijen die geld kunnen ver-

strekken, maar slechts een paar die dat 

doen met een hoger doel voor ogen. Met 

het Banking for Food-team ben ik al jaren 

bezig met dat hogere doel. Het was dan 

ook met groot plezier dat ik in oktober 

samen met Wiebe Draijer ons Kickstart 

Food-initiatief heb gelanceerd, voor een 

internationaal publiek in Washington D.C., 

ter ondersteuning van de lancering van 

onze nieuwe missie: Growing a better 

world together. Voor mij onderstreept deze 

missie wat de Rabobank feitelijk al jaren 

doet. Leiderschap tonen en verantwoorde-

lijkheid nemen in het debat over hoe we 

de wereld op een duurzame manier van 

voedsel kunnen voorzien. 

In oktober hadden we een bijeenkomst 

met onze groepsdirectie en raad van com-

missarissen in de VS, waarbij we ook in de 

gelegenheid waren verschillende klanten 

en partners te bezoeken. Het gaf enorm 

veel energie om de positieve feedback van 

onze klanten te horen over onze opnieuw 

geformuleerde missie, en om hen te laten 

zien hoe deze missie ook het hele manage-

ment van het bedrijf geïnspireerd heeft. 

Een ander hoogtepunt vorig jaar was 

voor mij het wereldwijd uitrollen van het 

Global Farmers-platform. Global Farmers 

is een online community waar Food & 

Agriklanten van de Rabobank ideeën, 

kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Ik ben ervan overtuigd dat het zich snel 

zal ontwikkelen tot een van de belang-

rijkste platforms, waarmee we onze Food & 

Agriklanten helpen om samen een betere 

wereld te creëren. 

Ik was in Australië onder de indruk van 

de manier waarop RaboDirect ons doel 

verbond met de belangen van spaarders. 

Het concept van sparen met een doel 

(‘Saving with a Purpose’) laat klanten zien 

hoeveel geld ze kunnen besparen door 

minder voedsel te verspillen; een van onze 

vier kickstartthema’s. 

In Afrika heeft Rabo Development ons 

ARISE-partnerschap gelanceerd, waarin we 

onze middelen, netwerken en expertise 

bundelen met die van de ontwikkelings-

organisaties Norfund en FMO om inclusieve 

financiële systemen te bevorderen en ont-

wikkelen in Afrika. Door banken ter plekke 

te ondersteunen heeft Rabo Development 

zo’n 1,9 miljoen agrariërs geholpen in Afrika, 

Azië en Zuid-Amerika. 

Ik ben heel trots op Rabobank Foun-

dation, die 40 jaar geleden door lokale 

Rabobanken is opgericht. Hun werk is mij 

dierbaar en hun inspanningen zijn niet 

onopgemerkt gebleven. In juli heeft de 

Voedsel- en Landbouworganisatie van de 

Verenigde Naties Rabobank Foundation 

de Jacques Diouf Award toegekend voor 

de ‘jarenlange inzet om het leven en de 

voedselzekerheid van kleine boeren in 

ontwikkelingslanden te verbeteren’. 

Als ik één keerpunt in 2017 zou mogen 

noemen is het de lancering van het 

Banking For Food Inspiration Centre in 

het eerste kwartaal, omdat daaruit blijkt 

dat we een nieuwe fase in gaan in onze 

bijdrage aan de wereldwijde transitie 

naar een duurzame voedselindustrie en 

landbouwsector. Ook laat dit zien dat 

onze inzet verder gaat dan alleen het 

beheren van relaties, maar dat we ook 

willen inspireren en aanzet geven tot echte 

veranderingen. 

Voor mij staat vast dat onze missie van 

Growing a better world together écht leeft 

bij onze medewerkers en klanten. 

Excellente
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Jan van Nieuwenhuizen
lid van de Groepsdirectie,  
verantwoordelijk voor Dutch and 
International Wholesale Banking 
and Commercial Real Estate

Growing a better world together, dat is een 

treffende beschrijving van onze toekomst-

visie. Elke dag weer zetten onze collega’s 

overal ter wereld onze kennis en ons 

netwerk in om onze klanten te helpen te 

groeien en hun ambities waar te maken. 

Het ‘groei-aspect’ van onze missie is een 

logisch gevolg van onze landbouwachter-

grond, maar ook van onze ambities voor 

klanten en medewerkers. Door onze klanten 

te helpen groeien, groeien we als collega’s, 

als team en als mens. 

Klanten zeggen vaak dat het de combinatie 

van onze kennis en ons netwerk is die ons 

als Rabobank uniek maakt. We hebben 

inderdaad een uniek netwerk en unieke 

kennis van de sectoren waarin onze 

klanten actief zijn, in de hele Food & Agri-

keten over de hele wereld en in de belang-

rijkste sectoren in Nederland. We blijven de 

impact zien van nieuwe datatechnologieën, 

digitalisering, convergenties binnen de 

bedrijfstak en veranderende trends onder 

consumenten. In de Food & Agrisector 

groeit de invloed van de consument; van 

‘Farm to Fork’ wordt steeds meer van ‘Fork 

to Farm’. We spelen al op deze verande-

ringen in – zoals met onze klantenadvies-

raden in elke regio – maar gezien de 

snelheid van de veranderingen moeten we 

boven op deze dynamiek blijven zitten. 

Innovatie is cruciaal voor het waarborgen 

onze toekomstige groei. Onze klanten 

helpen innoveren is een van onze belang-

rijkste prioriteiten. We hebben met onze 

technologiepartner onze eerste prototype 

op het gebied van blockchain uitgevoerd 

en de eerste transacties met klanten 

kunnen op korte termijn worden verwacht. 

We hebben onze ’ecosysteem-benadering’ 

van klanten versterkt, waarbij we meerdere 

partijen bij elkaar brengen om oplossingen 

te zoeken in hun sectoren. Voorbeelden 

daarvan zijn pilotprojecten voor diervoe-

ding in Nederland en biologische granen 

in de VS. In het licht van de ontwikkelingen 

in de bedrijfssector en de trends bij consu-

menten is het essentieel dat we breder 

kijken dan alleen naar onze traditionele 

stakeholders, om onze kennis te verdiepen 

en relaties op te bouwen met het grotere 

ecosysteem waarbinnen onze klanten 

opereren. 

We zijn onze klanten beter en efficiënter 

van dienst als we als één bank werken. 

Ik ben heel blij dat deze gezamenlijkheid 

tot uiting komt in de nieuwe missie en in 

onze manier van samenwerken binnen de 

Groepsdirectie. Ik vind dat we merkbaar 

vooruitgang boeken bij het opereren als 

één Rabobank. 
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Ieko Sevinga
Lid van de Groepsdirectie en Chief 
Information & Operations Officer
Ik ben trots op de vooruitgang die we in 

2017 hebben geboekt met IT & Operations. 

We hebben veel verbeteringen en innovaties 

doorgevoerd die bijdragen aan de trans-

formatie van Rabobank in een ‘fintech-

bedrijf ’: een grootschalige financiële 

instelling waarbij technologie en innovatie 

de stuwende kracht zijn. Onder ons motto 

‘Vandaag bouwen aan de bank van morgen’ 

hebben we al onze activiteiten gegroepeerd 

rondom vijf thema’s: altijd bereikbaar, snel 

en flexibel, eenvoud, excellente data en 

innovatie. 

We hebben grote investeringen gedaan in 

ketenbeheersing om problemen die zich 

voordoen in onze banksystemen, zoals 

DDoS-aanvallen, eerder op te sporen. We 

willen problemen oplossen voordat onze 

klanten hier last van hebben. Ons internet- 

en mobiel bankieren liet in 2017 minder 

uitval zien¹. Dat is een indrukwekkend 

resultaat gezien de vele veranderingen die 

we tegelijkertijd doorvoeren. ‘Altijd bereik-

baar’ staat absoluut boven aan onze 

prioriteitenlijst. 

Door geautomatiseerd testen en imple-

menteren heeft nieuwe software voor onze 

klantapplicaties nu een kortere ontwikkel-

tijd. We hebben ook een belangrijke stap 

gezet in het verwijderen van verouderde 

systemen. We hebben veel capaciteit 

gestoken in het ontkoppelen of vereen-

voudigen van verbindingen tussen onze 

applicaties. Hiervoor zijn onder meer  

verschillende veranderingsprogramma’s 

ingezet, waarvan we vanaf 2018 de 

vruchten zullen plukken. Al deze investe-

ringen en onze sterke focus op een Agile 

en DevOps-werkwijze leiden tot meer  

flexibiliteit en een snellere respons op de 

veranderende behoeften van klanten. 

We zijn druk bezig met het bij elkaar 

brengen van onze Nederlandse en interna-

tionale infrastructuur. Een van de belang-

rijkste doelstellingen is het ontwikkelen 

van één wereldwijde digitale werkomgeving 

voor alle medewerkers van Rabobank. 

De voorbereidingen hiervoor zijn in 2017 

begonnen en in 2018 zullen we dit gaan 

uitrollen. We hebben ook voortgang 

geboekt met het centraliseren van onze 

klantenservice, zoals voor verzekeringen 

en hypotheken. Hiermee hebben we een 

grote bijdrage geleverd aan ‘Eén Rabobank’.

Met onze data-initiatieven leggen we de 

basis voor de data gedreven ambities van 

de bank. Hierdoor kunnen we tegelijkertijd 

de kwaliteit, beschikbaarheid en beveiliging 

van data integraal verbeteren. 

We hebben ook sterk ingezet op innovatie. 

In een aantal gevallen direct in de praktijk, 

via de robotisering van repetitieve hande-

lingen. In andere gevallen als prototype, 

bijvoorbeeld met blockchaintechnologie 

voor de graanketen in Australië en het 

gebruik van kunstmatige intelligentie voor 

het beantwoorden van IT-vragen van 

medewerkers. Deze innovatieve activi-

teiten hebben onze zichtbaarheid in de  

IT-wereld vergroot, en het doet me goed 

om te zien dat IT-toptalent steeds meer 

interesse heeft om te werken voor de 

Rabobank. We zullen onze uiterste best 

doen om deze toptalenten verder te 

helpen ontwikkelen en ze te behouden 

voor de bank. 

2017 was een jaar van belangrijke verande-

ringen. De eerste resultaten zijn al duidelijk 

zichtbaar, maar er ligt nog wel een taak voor 

ons. Ik zie ernaar uit om deze uitdagingen in 

2018 met mijn team op te pakken. 

1 Zoals gerapporteerd aan De Nederlandse Bank
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We vertalen sociale ontwikkelingen 

in specifieke bijdragen voor de 

lange termijn. Coöperatief ban-

kieren betekent opereren als een 

vooruitziend sociaal kompas. 

Leden, medewerkers en klanten 

worden actief bij kwesties 

betrokken en met een netwerk in 

contact gebracht met elkaar en 

met Rabobank. We nemen een 

standpunt in ten aanzien van 

sociale vraagstukken die belangrijk 

zijn voor klanten en stakeholders.

Betekenisvolle
coöperatie



Excellente
klantfocus

IJzersterke 
bank

Medewerkers
in hun kracht

Betekenisvolle
coöperatie

in 2017: 
9 ronde tafels  
2  waardeketen 

visies

Grondstofleveranciers Afnemers

Voorbeeld 
waardeketen

Een betekenisvolle coöperatieve bank zijn, is de essentie 
waar Rabobank voor staat: het is een van de vier pijlers 
van onze strategie. In een snel veranderende samenleving 
en in een tijdperk van digitalisering en afnemend  
vertrouwen in instellingen lijkt het leven meer rond  
het individu te draaien in plaats van de gemeenschap. 
Mensen moeten onafhankelijker en zelfredzamer 
zijn in een wereld van toenemende 
onzekerheid.

Kennis
en netwerken

3.600
publicaties

RaboResearch publiceerde 
in 2017 3.600 publicaties.

Blockchain voordelen voor de voedselwaardeketen

Grondstoffen Primaire sector Handel & Export Verwerking Winkelbedrijf Consument

• Optimaliseer rendement  
en operationeel beheer

• Maak markt- en concument-
gedreven productie mogelijk

• Anticipeer op toekomstige 
ontwikkelingen

• Biedt garanties voor 
producten en processen

• Verkort en optimaliseer 
productieketens

• Voorspel marktdynamiek om in te spelen op 
aanbod/vraag en betere prijzen te onderhandelen

Verminder 
voedselverspil-
ling en verhoog 

de productie

• Voldoe aan de vraag van consumenten naar meer 
transparantie, b.v. herkomst, productiemethoden, etc.



98,4% 72,5%

Rabobank lanceerde een

$ 1.000.000.000 samenwerking 
met UN Environment om bosbescherming en 
duurzame landbouw te stimuleren.

Banking for Food
Innovatie stimuleren in 
Food & Agri op drie continenten

In 2017 
ondersteunden 

we 260 
initiatieven in het 

buitenland

 “We willen bijdragen 
aan een betere en 
duurzamere wereld. 
We geven om de 
samenleving waarin 
we leven.”

 Bankieren  
 voor Nederland

Strategieën

 Banking
 for Food

KICKSTART FOOD
Faciliteren van voldoende 

en duurzaam geproduceerde 
gezonde voeding voor een

groeiende wereldbevolking

Kickstart Earth
Kickstart Waste

Kickstart Stability
Kickstart Nutrition

Kickstart Zelfredzaamheid

Kickstart Lokale leefomgeving

Kickstart Ondernemerschap

Klimaat -
vriendelijke 
landbouw

Voedsel-
verspilling 
tegengaan

Amerika
Europa

Australië

 Rabobank is lid en  

co-voorzitter van de Climate Smart Agri-

culture Working Group van de WBCSD

Partner van WWF 

voor duurzame 

voedselproductie

Partnerschappen duurzame 
ontwikkelingsdoelen

Coöperatiefondsen
We investeerden 2,5% 

van onze nettowinst in 

sociale initiatieven op 

een non-profitbasis.

65,9
EUR miljoen

Growing
a better world
together.

Missie

We meten de duur-
zaamheidsprestaties 
van bijna al onze grotere 
zakelijke klanten in een 
‘klantfoto’.

Klantfoto
Lokale Rabobanken Wholesale

2016: 99% 2016: 85%

Ondersteuning lokale gemeenschappen
In 2017 steunden lokale Rabobanken 14.206 sociale 
initiatieven, waarvan 72 specifieke nieuwe collectieve 
lokale gemeenschapsinitiatieven in Nederland, met 
zowel een sociaal als een economisch doel.



Wiebe Draijer
bestuursvoorzitter

Wanneer mensen mij vragen wat de 

Rabobank anders maakt dan andere 

banken, antwoord ik altijd dat wij ons 

onderscheiden als betekenisvolle 

coöperatie. 

Uiteraard zijn wij in de eerste plaats een 

bankbedrijf. En zoals alle bedrijven moeten 

we ervoor zorgen dat de basis goed is, 

zodat we onze klanten tevreden houden. 

Uit onze resultaten over 2017 blijkt dat de 

basis beter is dan ooit: onze Bankieren App 

in Nederland krijgt 4,6 sterren in de Apple 

App store, onze digitale betrouwbaarheid 

is 99,9%, onze Net Promoter Score is de 

afgelopen 5 jaar toegenomen, en onze 

producten zijn relevant, concurrerend en 

worden steeds innovatiever. 

Vanuit deze basis kunnen klanten van de 

Rabobank ervoor kiezen om al hun bank-

zaken online te regelen. Of ze kunnen 

advies vragen aan een van onze adviseurs: 

professionals die de persoonlijke en zake-

lijke context van de klant begrijpen en deel 

uitmaken van hun gemeenschap en 

netwerk. Het advies dat zij bieden wordt 

ondersteund door de onderzoeksexpertise 

en branchekennis van de Rabobank, 

waarin de betekenisvolle coöperatie voor 

onze klanten in Nederland en de rest van 

de wereld tot uiting komt. 

De laatste onderscheidende factor van de 

Rabobank is onze missie: Growing a better 

world together. Wij willen een betekenis-

volle coöperatie zijn met strategieën die 

bijdragen aan het welzijn en de welvaart 

in Nederland. En we willen onze leidende 

positie in de mondiale Food & Agrisector 

gebruiken om bij te dragen aan een oplos-

sing voor het wereldvoedselprobleem.

 

We willen dat onze bestaande en toekom-

stige klanten weten dat wij niet alleen een 

bank zijn die de dingen goed doet, maar 

dat we ook goede dingen doen.. We zetten 

ons in voor zaken die belangrijk zijn voor 

onze klanten. Ons doel is om bij te dragen 

aan een betere wereld door ons te richten 

op de onderwerpen waarop wij invloed 

kunnen uitoefenen. Hiervoor combineren 

we financiële middelen, kennis, netwerken 

en samenwerkingsverbanden, zodat we 

meer dan alleen een bank kunnen zijn.

 

In 2017 hebben lokale Rabobanken 

38,9 miljoen euro geïnvesteerd in lokale 

projecten door middel van coöperatief 

dividend. Bovendien heeft Rabobank 

Foundation, een onafhankelijke stichting 

die meer dan veertig jaar geleden is  

opgericht door Rabobank, in 2017 

opnieuw duizenden kleine boeren in  

ontwikkelingslanden geholpen bij het 

bereiken van financiële zelfredzaamheid. 

In juli werden de jarenlange inspanningen 

van Rabobank Foundation beloond met de 

Jacques Diouf Award van de FAO. Om te 

voldoen aan de Sustainable Development 

Goals van de VN hebben we onze samen-

werking met WWF voortgezet en hebben 

we ons aangesloten bij de World Business 

Council for Sustainable Development. In 

oktober introduceerden we onze nieuwe 

missie ‘Growing a better world together’ 

en hebben we in samenwerking met het 

VN-Milieuprogramma ons Kickstart Food-

programma opgezet. Een van de eerste 

stappen in dit programma was de lance-

ring van een fonds van 1 miljard dollar, 

waarmee initiatieven voor duurzame  

voedselproductie worden ondersteund. 

Zomaar een paar voorbeelden van wat 

het betekent om een betekenisvolle  

coöperatie te zijn. 

Betekenisvolle
coöperatie
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Onze medewerkers zijn trots en 

gedreven, en geven blijk van 

vakmanschap, vitaliteit en verander-

vermogen. Ze voelen zich in hun 

kracht om Rabobank te vertegen-

woordigen en worden geïnspireerd 

door onze missie. Toptalenten willen 

bij de rabobank (blijven) werken en 

zich ontwikkelen. Al onze mede-

werkers willen groeien en elkaar 

helpen zich te verbeteren. 

Leren vormt de sleutel. 

Medewerkers
in hun kracht



Excellente
klantfocus

Betekenisvolle 
coöperatie

IJzersterke 
bank

Medewerkers
in hun kracht

Onze mensen maken de bank. Het is de missie van  
HR om de best mogelijke context te creëren om te  
excelleren. Onze mensen definiëren wie we zijn als 
Rabobank. Samen met onze medewerkers maken  
we de ambities van onze klanten waar, en die van  
de Rabobank zelf. We zijn het meest succesvol door  
de beste versie van onszelf te zijn, onszelf continu  
te ontwikkelen en elkaar te versterken. Verandering 
is de nieuwe constante, daarom moeten 
we voortvarend aan de slag.

Rabobank wil voor haar klanten een goed presterende bank zijn in deze 

snel veranderende wereld. Onze medewerkers zijn de sleutel tot dit succes. 

In januari 2017 hebben we GROW! geïntroduceerd, waarbij we medewerkers 

aanmoedigen om een   constante dialoog te voeren over hun eigen bijdrage, 

gedrag en ontwikkeling, met behulp van ‘appreciative enquiry’ techniek en 

regelmatige feedbacksessies. We hebben ook een jaarlijks ontwikkelingsbudget 

van 1.500 euro geïntroduceerd om de persoonlijke groei van onze medewerker 

te stimuleren.

HR waarden

Onze strategische HR-pijlers zijn leiderschap, 

talent en cultuur. In 2018 besteden we nog 

meer aandacht aan deze onderwerpen omdat 

ze van groot strategisch belang zijn voor de 

bank. Ze bieden de context waarin werknemers 

en de bank zich kunnen ontwikkelen.

Blije medewerkers Blije klanten

=

1.500
euro

Onze missie



Rabobank zet medewerkers in hun 

kracht door het ontwikkelen van 

vakmanschap, vitaliteit en veran-

dervermogen. Hiermee bouwen 

we aan het zelfvertrouwen van 

de medewerkers. We willen dat 

medewerkers vertrouwen hebben 

in de toekomst. 

In 2017 ontving Rabobank een ‘Diamond 

Award’. Een mooie erkenning voor de stappen 

die we zetten op het gebied van diversiteit.

Engagement scan  

Organisational 
Health Index  

33,3%

40,0%

28,9%

25,6%

Als onderdeel van onze visie op gezondheid lanceerden 

we RaboVitality 2017. In dit eenjarige programma leren de 

werknemers hun gedrag te veranderen en hun vitaliteit te 

versterken. Het programma bevat ook evenementen zoals 

Boost your Summer, deelname aan een run en een RaboVitality 

Lab in Utrecht, waar medewerkers innovatieve hulpmiddelen 

kunnen gebruiken die bijdragen aan een vitale werkplek.

Vakmanschap Verandervermogen

Vitaliteit

in de 
raad van 
commis-
sarissen

in de 
Groeps-
directie

in de 
top 

in de 
subtop

Genderdiversiteit
Percentage vrouwen ...

43.810
fte

-4%

2016 = 45.567

 “Samen worden we sterker. 
Diversiteit en verschillende 
perspectieven verrijken 
onze wereld en onze 
inspanningen. We geven 
en ontvangen feedback 
om te groeien en 
ontwikkelen.”

Aantal 
medewerkers

wereldwijd

81% 

61

In deze enquête gaf 81% van 
onze medewerkers aan graag

bij Rabobank te werken. 

2016: 56

Toptalent bij 
de Rabobank



Janine Vos
lid van de Groepsdirectie en 
Chief Human Resources Officer

Tevreden medewerkers, 
tevreden klanten
We merken de invloed van trends als  

globalisering en hyperconnectiviteit, maar 

ook van demografische ontwikkelingen en 

de snelle opkomst van kunstmatige intelli-

gentie en robotisering. Deze verande-

ringen hebben invloed op onze manier van 

werken. Binnen deze context staat voor de 

Rabobank voorop dat medewerkers in hun 

kracht moeten worden gezet via vakman-

schap, vitaliteit en verandervermogen. 

We willen dat medewerkers vertrouwen 

hebben in de toekomst. Hiervoor is des-

kundigheid en expertise nodig. Of anders 

gezegd: vakmanschap om dag in, dag uit 

onze klanten uitstekend van dienst te zijn. 

In deze tijd van snelle economische, maat-

schappelijke en technologische ontwikke-

lingen moeten medewerkers in staat zijn 

om veranderingen te verwelkomen, en de 

energie hebben om op een nieuwe manier 

van werken in teams aan de slag te gaan 

voor onze klanten. De focus op deze drie 

elementen – vakmanschap, vitaliteit en 

verandervermogen – vormt een ecosys-

teem waarin we continu van elkaar leren 

en waarbij de focus van de organisatie is 

gericht op het creëren van een werkplek 

voor de toekomst, waarin duidelijke 

waarden, diversiteit en inclusiviteit 

centraal staan. 

In 2017 hebben we hard gewerkt aan het 

versterken van deze drie aandachts-

gebieden: we stimuleren medewerkers 

om hun talenten en vaardigheden te  

ontwikkelen, hun enthousiasme voor hun 

werk te behouden en zich aan te passen 

aan de steeds veranderende omstandig-

heden. Als Rabobank willen we mede- 

werkers die trots zijn op hun werk en hun 

bedrijf, die altijd bereid zijn om die extra 

stap te zetten voor onze klanten en die 

een verschil durven maken voor de maat-

schappij. Medewerkers die elkaar helpen 

om verwachtingen te overtreffen en die 

samen excelleren in “het juiste” doen. Deze 

waarden en dit gedrag komen samen in 

Growing a better world together. Tevreden 

medewerkers betekent tevreden klanten. 

Al onze medewerkers hebben iets gemerkt 

van de transitie in 2017. We hebben een 

nieuw leiderschapsprofiel ontwikkeld. Dit 

hebben we eerst uitgerold voor onze 180 

topmanagers en vanaf voorjaar 2018 zal dit 

voor al onze 4.000 managers beschikbaar 

zijn. We verwachten van de leiding van ons 

bedrijf dat ze leiderschap ontwikkelen door 

middel van coaching en continue feedback. 

Bereidheid om te leren is een belangrijk 

thema voor al onze medewerkers. Alles uit 

je eigen potentieel halen en samenwerken 

om elkaar beter te maken. Elke dag weer 

doen we nieuwe vaardigheden en kennis 

op. Wat we gisteren hebben geleerd, 

passen we vandaag toe. Daarmee verrijken 

we onze bijdrage. Samen geven we vorm 

aan de toekomst. In 2017 hebben we 

daarom GROW! geïntroduceerd als vervan-

ging van het traditionele Performance 

Management-systeem. Bij het GROW! 

model werken we met een korte feedback-

cyclus op basis van de Appreciative 

Inquiry-methode, met een persoonlijk  

ontwikkelbudget van 1.500 euro per jaar. 

Voor mij was 2017 ook een jaar van transitie. 

Ik voel me vereerd dat ik de HR-functie 

mag vertegenwoordigen in zo’n diverse en 

complementaire groepsdirectie. Het was 

ook een eer dat ik de award voor Chief HR 

Officer of the Year kreeg toegekend. In mijn 

dankwoord heb ik deze award opgedragen 

aan al mijn collega’s bij Rabobank. Voor 

sommige mensen was dit geen gemakkelijk 

jaar, maar de positieve respons die ik heb 

gekregen bevestigt dat we op de juiste 

weg zitten. 

De mensen die nu voor de Rabobank 

werken of die in de toekomst voor ons 

gaan werken, willen méér dan alleen een 

baan. Ze willen zinvol werk bij een bedrijf 

met een missie die verder gaat dan alleen 

maar financiële winst maken. Growing a 

better world together. 

Medewerkers
in hun kracht
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De Rabobank blijft een model van 

stabiliteit, betrouwbaarheid en 

soliditeit. Onze dienstverlening 

is efficiënt en concurrerend qua 

kosten, en we optimaliseren onze 

balans voortdurend. We doen 

de juiste dingen goed, of zelfs 

uitzonderlijk goed, waarbij 

iedereen verantwoordelijkheid 

neemt, zich bewust blijft van de 

risico’s en zich professioneel 

gedraagt.

IJzersterke
bank



Excellente
klantfocus

Betekenisvolle 
coöperatie

Medewerkers
in hun kracht

IJzersterke
bank

Als een bank monitoren we zorgvuldig de 
veranderingen in onze omgeving, met name 
trends in klantgedrag, strengere wettelijke 
vereisten en nieuwe concurrentie op digitaal 
gebied. Rabobank reageerde op deze veran-
deringen door het Strategisch Kader 2016-
2020 te formuleren.

Onze ambitie
Toonaangevende klant-
gerichte coöperatieve 
bank in Nederland

Toonaangevende 
bank in Food & Agri  
wereldwijd

Eerste uitgifte 
covered bonds

Programma-omvang

Growing
a better world
together.

Rabobank Ledencertificaten

1,5
EUR miljard

25
EUR miljard

Rating (Moody’s)

Aa2



Ambities  
2020  
Financieel kader 
2016-2020

Resultaten  
2017

2.674
EUR miljoen

2016 = 2.024 EUR miljoen

Financiële middelen

39,6 miljard

Eigen vermogen

340,7 miljard

Toevertrouwde 
middelen

160,4 miljard

Wholesale funding

+32%
  “Eén van de pijlers van de 
strategie is ijzersterke bank. 
We streven ernaar om de 
juiste dingen buitengewoon 
goed te doen, waarbij onze 
medewerkers zich verant-
woordelijk voelen voor en 
zich bewust zijn van risico’s.”

Financiering 
en liquiditeit
Wholesale funding

€150

Efficiencyratio
inclusief toezichtsheffingen

53-54%

Winst-
gevendheid

ROIC

>8%

Kapitaalratio

>25%

Fully loaded
 CET 1 ratio

>14%

Financiering 
en liquiditeit
Wholesale funding

€160,4

Efficiencyratio
inclusief toezichtsheffingen

71,3%

Winst-
gevendheid

ROIC

6,9%

Kapitaalratio

26,2%

Fully loaded
 CET 1 ratio

15,5%

Netto winst

Unieke
startpositie

om missie waar
te maken



Bas Brouwers
lid van de Groepsdirectie en 
Chief Financial Officer

Doelen halen
Ik kijk terug op 2017 als het jaar, waarin we 

merkbaar vooruitgang hebben geboekt bij 

het uitvoeren van onze strategie, en onze 

doelen hebben gehaald voor wat betreft 

het optimaliseren van de balans en het 

verbeteren van de prestaties. We houden 

de veranderingen om ons heen goed in de 

gaten, met name de trends in het gedrag 

van klanten, strengere wettelijke eisen en 

nieuwe, digitale concurrentie. Als reactie op 

die veranderingen heeft de Rabobank het 

Strategisch Kader 2016-2020 geformuleerd. 

We zijn erin geslaagd onze kapitaaleisen 

en financieringsvoorwaarden te verlichten, 

enerzijds door enkele hypotheekportfolio’s 

te verkopen en anderzijds door transacties 

met gedeeld risico uit te voeren voor onze 

MKB en grootzakelijke klanten. Daarnaast 

hebben we ons eigen vermogen versterkt 

met gezonde inkomsten, mede dankzij de 

uitgifte van Rabobank Certificaten. 

Een andere opmerkelijke gebeurtenis was 

de allereerste uitgifte van covered bonds 

in onze geschiedenis. Nadat we in 2016 

voor het eerst Groene Obligaties hadden 

uitgegeven, was dit een belangrijke  

vervolgstap in de diversificatie van onze 

financieringsmix. 

Wat de toekomst betreft hebben we ons 

proactief voorbereid op de herziening van 

Basel III. Zoals ik al eens eerder zei: de 

nieuwe kapitaaldrempels zijn voor banken 

met ons soort risicoprofiel buitenpropor-

tioneel. De definitieve uitkomst van de 

nieuwe herziening van Basel III hangt nog 

steeds af van de implementatie daarvan 

door de EU, waarbij mogelijk nog sprake 

kan zijn van verlichting of specifieke  

regelingen voor bepaalde vermogens-

categorieën. Ondanks deze onzekerheid 

nemen we de benodigde maatregelen 

om te zorgen dat de Rabobank ook na die 

implementatie van Basel IV een ijzersterke 

bank blijft. 

Voor mij persoonlijk was 2017 het tweede 

jaar in mijn functie als CFO. In de dynamiek 

van de wereld om ons heen heeft onze 

Finance functie in potentie een enorme 

toegevoegde waarde voor ons bedrijf; we 

kunnen nog beter gebruikmaken van onze 

schat aan data en in nog grotere mate 

krachtige technologieën inzetten zoals 

automatisering van processen door roboti-

sering, en geavanceerde analysemethodes. 

Ik ben van nature competitief en krijg er 

enorm veel energie van om deze verande-

ringen aan te sturen en alles met mijn 

team steeds weer een niveau hoger te 

tillen. Bovendien heb ik sinds mijn aanstel-

ling het bredere maatschappelijke doel 

van onze coöperatieve bank echt beter 

leren kennen. 

Dit was het jaar waarin we zijn opgestaan 

en onze prestaties publiekelijk hebben  

verbonden met een hoger doel: Growing 

a better world together. In combinatie met 

de merkbare vooruitgang die we geboekt 

hebben bij het versterken van onze strate-

gische pijler `IJzersterke Bank’, verkeren 

we in een unieke startpositie om die missie 

waar te maken. Voor mij is het een privilege 

daaraan te mogen bijdragen. 

IJzersterke
bank



Excellente
klantfocus

Betekenisvolle 
coöperatie

Medewerkers
in hun kracht

IJzersterke
bank

Rabobank blijft haar algehele risicomanagement-
raamwerk versterken. We realiseren ons dat dit in een 
veranderende bank een continu proces is, mede door 
de veeleisende externe omgeving. Risicomanagement 
is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.  
We anticiperen op ontwikkelingen die in de toekomst 
van invloed kunnen zijn op ons risicoprofiel  
en onze activiteiten.

Het eerlijk behandelen van klanten 
vormt de kern van onze missie. Het is 
de ambitie van Rabobank om klanten 
de best mogelijke service te bieden, 
en daarbij de grootste zorgvuldigheid 
in acht nemen.

Growing
a better world
together.

De omvang en kwaliteit van de  
liquiditeitsbuffer is afgestemd  
op het risico dat Rabobank loopt  
als gevolg van de balans.

Onze ambitie
Risicomanagement draagt bij 
aan de realisatie van de ambities 
van de organisatie, klanten en 
belanghebbenden en zijn een 
integraal onderdeel van onze 
strategie en de uitvoering ervan.



Doelstellingen 
risicostrategie 
• Ondersteun het bedrijf 

bij het leveren van een 
uitstekende en gepaste 
klantgerichtheid 

• Bescherm winst en 
winstgroei

• Handhaaf een solide 
balans

• Bescherm de identiteit en 
reputatie van de Rabobank 

• Maak gezonde risico-
opbrengst beslissingen

You are key

  “We houden ons aan de 
hoogste professionele  
standaarden in ons werk en 
mogen verantwoordelijk 
worden gehouden voor wat 
we doen. We houden 
rekening met de belangen 
van onze stakeholders.”

Eigenaarschap 
tonen in de 

dealingroom

Pijlers liquiditeitsrisico

Beperkingen  
uitgaande 
contanten

Buffer liquide 
middelen

Solide credit 
rating

Onze risicobeheerdoel-

stellingen kunnen alleen 

worden bereikt door 

goed bestuur en een 

sterke risicocultuur in 

de hele organisatie te 

handhaven.

Van medewerkers wordt verwacht 

dat zij zich bewust zijn van risico’s en 

dilemma’s in hun dagelijkse werk, de 

belangen van alle belanghebbenden 

zorgvuldig overwegen, altijd eerlijk en 

betrouwbaar zijn en verantwoordelijk-

heid nemen voor hun daden.

Markt-
omstandig-

heden

Cultuur & 
gedrag

Duurzaam-
heid

Uitvoerings-
capaciteit

Verstoring 
van gegevens 

en service

Verslag-
gevings-

risico’s
Fiscale
risico’s

Significante risico’s



Petra van Hoeken
lid van de Groepsdirectie  
en Chief Risk Officer

We hebben vorig jaar in onze bank veel 

energie geïnvesteerd in het verbeteren van 

ons risicomanagement, zowel wat betreft 

ons gedrag als cultuur. Ik ben enorm trots 

op de focus en inzet die mijn teams - 

wereldwijd in totaal zo’n 3.600 professionals 

- aan de dag leggen bij de transformatie van 

de Rabobank naar één Bank. We opereren 

in een complexe, gereguleerde wereld met 

uiteenlopende stakeholders met soms 

tegengestelde belangen. Door te testen en 

in balans te brengen, stimuleren we nieuwe 

zakelijke activiteiten en groei, managen we 

de risico’s in onze bestaande portefeuilles 

en pakken we niet-strategische vraag-

stukken aan. Ook ontwikkelen we nieuwe 

risicomodellen, innovatieve tooling- en 

risicoprocessen, en ons begrip van 

nieuwere risico’s (zoals digitalisering en 

gegevensbescherming) en hoe deze te 

managen. In de huidige wereld is verande-

ring aan de orde van de dag, en wereldwijd 

geven onze risicoteams er blijk van dat ze 

in staat zijn uiterst flexibel en adequaat te 

reageren.

We hebben vooruitgang geboekt op het 

gebied van risicomanagement. De Chief 

Risk Officers zitten nu aan tafel bij de 

belangrijkste managementteams van de 

groep, waar ze kunnen bijdragen aan een 

beter begrip en betere samenwerking op 

het gebied van risico en bedrijfsvoering, 

en beter geïnformeerde besluitvorming. 

We hebben de samenstelling en mandaten 

van de verschillende risicocommissies 

opnieuw onder de loep genomen en deze 

waar mogelijk gerationaliseerd, om taken 

en verantwoordelijkheden helderder vast 

te leggen en de efficiëntie en effectiviteit 

van de besluitvorming op het gebied van 

risico’s te verbeteren. We houden vaker 

‘In Control’-bijeenkomsten - voor elk gebied 

van de leden van de Groepsdirectie - waar 

het hogere management regelmatig de 

eigen zelfevaluaties op het gebied van 

risico en beheer kan bespreken op basis 

van adequate en eerlijke risicorapportages. 

We hebben extra middelen ingezet voor 

de infrastructuur voor data en rapportage. 

Een ander voorbeeld van hoe we het risico-

bewustzijn en een proactieve cultuur bevor-

deren is dat we rechtstreekser betrokken zijn 

bij - en kritischer kijken naar - begrotingen, 

bedrijfsjaarplannen en risicoplannen voor 

de middellange termijn, met de focus op 

risicobereidheid en -management. 

We hebben ook vooruitgang geboekt op 

het gebied van kredietrisico’s (Credit Risk). 

In het kader van de rationalisering van ons 

kredietmodellenlandschap - ook in over-

eenstemming met het Europese Targeted 

Review of Internal Models (TRIM) - zijn er 

drie modellen opgeleverd (het tegenpartij-

kredietrisicomodel, het hypotheekmodel 

en het mkb-bedrijfsmodel) die wachten  

op goedkeuring van de regelgevende 

instanties. Verder hebben we veel energie 

gestoken in IFRS 9, AnaCredit en EBA-richt-

lijnen. De omvang van onze krediet- 

(leningen)-portefeuilles is stabiel en de 

kwaliteit ervan is verbeterd, zoals blijkt uit 

de historisch lage provisies en de 

afnemend aantal NPLs (Non-Performing 

loans). 

Behalve met hun normale activiteiten 

hebben onze risicoteams de organisatie 

gesteund door uitgifte van Covered Bonds 

(eerste keer) en Rabo-ledencertificaten, 

door naleving van MiFID II-regelgeving en 

door het versterken van ALM. Er hebben 

nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen 

plaats op het gebied van stresstests, met 

inbegrip van het renterisico in het banken-

boek en de ECB-stresstest in de zomer.

IJzersterke
bank

Lees verder op volgende pagina
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De uitrol van het vernieuwde meerjarige 

‘One bank’-project, Risk & Control Frame-

work (RCF), zal eind 2018 zo goed als 

afgerond zijn. Er is uiteraard nog meer 

werk te doen in het kader van de overgang 

van een situatie waarin we als aparte Risk 

& Compliance-teams werken, naar een 

meer wereldwijd opererende klantgerichte  

organisatie. Als het RCF eenmaal stevig 

verankerd is, met zijn systematische,  

consequente en wereldwijde benadering 

van het managen en controleren van  

operationele risico’s en het naleven van 

eenvoudig beleid, normen en een ‘single 

tool’ (Archer), zal dat de manier waarop 

bedrijven hun activiteiten managen en 

controleren drastisch verbeteren.

De CLR-teams hebben zich ook gericht 

op het proactief managen van risico’s - 

door verschillende aanpassingen, het 

beheren van oude bestanden en nieuwe 

bedrijfsontwikkelingen. 

Op het gebied van naleving hebben we 

grote stappen gemaakt door compliance 

wereldwijd te verstevigen. Duizenden 

Rabobank-medewerkers volgden trainingen 

en opleidingen op het gebied van funda-

mentele compliancerisico’s. Er is een syste-

matische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) 

uitgevoerd om de belangrijkste compliance-

risico’s van de bank opnieuw te beoordelen, 

en voor elke grote eenheid zijn de plannen 

voor 2018 opgesteld. De focus zal in 2018 

specifiek liggen op KYC, CDD en AML, van 

front-to-backmanagement van deze risico’s 

tot monitoren en toezicht. 

We hebben ons team en onze organisatie 

verder ontwikkeld door de krediet- en 

financiële herstructureringsteams in 

Nederland te centraliseren. We hebben 

veel nieuwe mensen welkom geheten bij 

onze Compliance- en ALM-teams en we 

hebben plattere en meer diverse manage-

mentteams gecreëerd, met minder 

managementlagen. Ons Young Professional-

Programma trekt jonge ‘quants’ en ander 

talent aan. De prestatie-eisen en de profes-

sionele standaards zijn hoog, en werklast, 

carrière en betrokkenheid vormen een 

continu punt van aandacht. Het gaat om 

teamwerk.

Bij Compliance, Legal and Risk hebben we 

de missie ‘Growing a better world together’ 

met open armen ontvangen. Door ons 

meer te richten op de visies Banking for 

Food en Bankieren voor Nederland krijgen 

we een helder kader voor het beoordelen 

van de risico’s die we als wereldwijd opere-

rende financiële instelling samen nemen 

en de effecten daarvan op ons bedrijf en 

onze stakeholders: onze klanten, medewer-

kers, leden, regelgevende instanties, inves-

teerders, leveranciers, overheid en de 

bevolking. Kortom: de samenleving als 

geheel. 

En tot slot geven we door de Groepsdirectie 

uit te breiden het roer stevig in handen 

van alle vier de klantsegmenten. Met de 

mensen die we in dienst hebben en de 

koers die we hebben uitgezet voor 

optimale digitalisering, zien mijn teams en 

ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

IJzersterke
bank
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