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Een gezonde basis voor de coöperatieve bank van de toekomst
We hebben in 2018 verder gewerkt aan de ontwikkeling van de Rabobank die we voor ogen hebben
voor de toekomst. Dat is een unieke, coöperatieve bank die van grote maatschappelijke betekenis is
en die een bijdrage levert aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk. De transitie naar die
coöperatieve bank van de toekomst ligt op schema. De klanttevredenheid ging afgelopen jaar weer
omhoog, we hebben opnieuw sterke financiële resultaten neergezet, en de balans is verder
geoptimaliseerd. Zo ontstaat een stevig fundament voor de betekenisvolle coöperatie die we willen
zijn, zowel in onze thuismarkt Nederland als in de andere landen in de wereld waar we actief zijn in
de Food & Agrisector. Onze missie ‘Growing A Better World Together’ kreeg afgelopen jaar zichtbaar
invulling en daar gaan we de komende tijd mee door.

We mogen trots zijn op wat we in 2018 hebben bereikt Rabobank

begon drie jaar geleden aan een enorme omslag. Dat is een

intens proces waarin veel zaken binnen de bank in hoog tempo

veranderen en de aard van het werk van onze mensen ook.

Afgelopen jaar gaf mij voor het eerst het gevoel dat er weer

ruimte is om te stralen. Zo dragen wij met overtuiging bij aan de

realisatie van UN Sustainable Development Goals en intensiveren

wij onze investeringen in innovatie en digitalisering ten behoeve

van onze klanten.

Dit zijn allemaal positieve ontwikkelingen en we kunnen met een

tevreden gevoel terugkijken op 2018. Natuurlijk zijn we er nog

niet en ik ben dan ook blij en dankbaar dat ik in september door

de raad van commissarissen gevraagd ben voor een tweede

bestuurstermijn. In die volgende fase zal ik nog meer aandacht

geven aan de toekomst van coöperatief bankieren in een

veranderende wereld en aan het verder invullen van onze missie.

We zijn trots om te vermelden dat we ieder van de vier

strategische doelen die verbonden zijn aan onze missie-

excellente klantfocus, betekenisvolle coöperatie, ijzersterke bank

en medewerkers in hun kracht- vooruitgang hebben geboekt. De

situatie op de financiële markten is nog steeds volatiel. De

aanhoudend lage rentes maakten het afgelopen jaar niet

makkelijk voor banken. Daarnaast voltrekt de digitalisering van

onze branche zich steeds sneller waardoor we constant alert

moeten zijn op nieuwe technologische mogelijkheden die

bankieren voor onze klanten nog eenvoudiger en aangenamer

maken. Die ontwikkeling houdt nog wel even aan, verwacht ik.

De tevredenheid van onze klanten is ook in 2018 toegenomen

en we zien ook dat onze reputatiescores oplopen. De publieke

opinie over de financiële sector blijft kwetsbaar en wij zijn er met

elkaar nog niet in geslaagd dit structureel te verbeteren. Als een

coöperatieve bank kunnen wij als Rabobank dit alleen maar

realiseren door ons naar het publiek in positieve zin te

onderscheiden als een ijzersterke, betrouwbare en missie

gedreven organisatie.

Afgelopen jaar heeft aangetoond dat we met de nieuwe

management binnen onze organisatie goed uit de voeten

kunnen. We hebben het Nederlandse bankbedrijf volledig

aangesloten en in hoog tempo zie je één Rabobankcultuur

ontstaan. Het leiderschapsprogramma zorgt er voor dat steeds

meer collega’s mede-eigenaar zijn van de verandering binnen de

bank. Het aantal vrouwen in hoge posities binnen de bank is hoog

en neemt steeds verder toe. Vooral jonge collega’s zien dat er een

cultuur ontstaat waarin voor iedereen kansen en mogelijkheden

liggen.

Petra van Hoeken is afgetreden als Chief Risk Officer en lid van de

Groepsdirectie. Graag wil ik haar bedanken voor haar toewijding

en bijdrage aan het vergroten van de risk awareness van

Rabobank. Met haar decennialange, internationale ervaring heeft

zij een stevig fundament gelegd en verbeteringen in ons systeem

van risicobeheersing en rapportage aangebracht.

Al met al laten onze resultaten een gunstige ontwikkeling zien.

De nettowinst is gestegen en de kapitaalbuffers zijn verder

versterkt. We zijn ons bewust van het feit dat we in een lage rente

Voorwoord
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omgeving opereren. Daarom moeten we blijven werken aan

kostenreductie. Ons landelijke netwerk in Nederland is relatief

duur ten opzichte van andere banken. Dit is een bewuste keuze:

als bank willen we dicht bij onze klanten blijven. Rabobank wil nu

verder doorgroeien, en nieuwe dienstverlening aanbieden rond

grote maatschappelijke thema’s die aansluiten bij onze missie

'Growing a better world together'. Als coöperatieve bank geven

we daarbij prioriteit aan innovatie en duurzaamheid. Zo zal steeds

duidelijker zichtbaar worden welke wezenlijke maatschappelijke

bijdrage wij willen leveren in alle landen waarin we actief zijn.

Komend jaar zullen we onze strategische weg voortzetten en

laten we ons leiden door onze missie. We zullen ook meer

optrekken met onze stakeholders, klanten, leden, NGO's en het

grote publiek. De belangrijke verschuiving naar een duurzamere

wereld en wereldwijde voedselvoorziening eisen deze

toewijding, daadkracht en inzet.

Wiebe Draijer, Voorzitter Groepsdirectie Rabobank

Wiebe Draijer, Voorzitter
Groepsdirectie Rabobank
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Bedragen in miljoenen euro's 2018 2017 2016 2015 2014

Niet-Financiële Kerncijfers

Net promotor score Particuliere klanten in Nederland 57 53 36 33 17

Net promotor score Private Banking klanten in Nederland 61 50 41 37 29

Net promotor score Bedrijven in Nederland 53 43 30 21 10

% online actieve Particuliere klanten 61,8% - - - -

% online actieve Bedrijven 80,8% - - - -

Reptrak pulse score 70,8 69,5 66,1 - -

Ledenbetrokkenheidscore 44% - - - -

Diversiteit: % vrouwen in de Groepsdirectie 40% 40% 14,3% - -

Diversiteit: % vrouwen inde Groepsdirectie -1 31% 28,9% - - -

Diversiteit: % vrouwen in dienst 52% - - - -

Medewerkers engagement scan 61 - - - -

Financiële Kerncijfers

Common equity tier 1 ratio (fully loaded) 16% 15,5% 13,5% 12,0% 11,8%

Kapitaalratio (transitional) 26,6% 26,2% 25,0% 23,2% 21,3%

Leverage ratio (transitional) 6,4% 6,0% 5,5% 5,1% 4,9%

Risicogewogen activa 200.531 198.269 211.226 213.092 211.870

Wholesalefunding 153.223 160.407 188.862 203.218 216.529

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

Onderliggende efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 63,9% 65,3% 64,8% 64,6% -

ROIC 7,4% 6,9% 5,2% 6,0% -

Rendement op kapitaal 7,3% 6,7% 4,9% 5,5% -

Rendement op activa 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

Andere financiële cijfers

Baten 12.021 12.001 12.805 13.014 12.889

Bedrijfslasten 7.446 8.054 8.594 8.145 8.055

Bijzondere waardenvermindering op financiële activa 190 -190 310 1.033 2.633

Nettowinst 3.004 2.674 2.024 2.214 1.842

Balanstotaal 590.437 602.991 662.593 678.827 691.278

Kredietportefeuille particuliere klanten 416.025 410.964 424.551 433.927 429.731

Toevertrouwde middelen 342.410 340.682 347.712 345.884 336.409

Eigen vermogen 42.236 39.610 40.524 41.197 38.788

Loan-to-deposit ratio 1,21 1,21 1,22 1,25 1,32

Ratings

Standard & Poor’s A+ A+ A+ A+ A+

Moody’s Investors service Aa3 Aa2 Aa2 Aa2 Aa2

Fitch ratings AA- AA- AA- AA- AA-

DBRS AA AA AA AA AA (high)

RobecoSAM 251 11 7 5 12

Sustainalytics Ranking category diversified banks 2 7 2 11 40

Sustainalytics ESG Risk Rating category diversified banks 1 - - - -

Rabobankgegevens

Lokale Rabobanken 101 102 103 106 113

Vestigingen in Nederland 409 446 475 506 547

Buitenlandse vestigingsplaatsen 393 389 382 403 440

Beschikbaarheid internet betalen & sparen 99,9% 99,9% 99,7% 99,8% 98,9%

Beschikbaarheid mobielbankieren 99,9% 99,9% 99,7% 99,8% 99,0%

Beschikbaarheid IDEAL 99,8% - - - -

Coöperatiefondsen en donaties 48,8 45,5 43,3 45 44,8

Kerncijfers
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Bedragen in miljoenen euro's 2018 2017 2016 2015 2014

CO2 uitstoot per FTE 3,4 4 3,8 3,5 3,6

Duurzaam financieren

Totaal duurzaam financieren 46.6072 17.3773

Totaal duurzaam beheerd en bewaard vermogen 4.726 4.0304 3.835 2.843 2.101

Totaal duurzame funding 3.941 3.436 2.985 2.122 2.365

Totaal financiële gegevens onder toezicht van Rabobank 7140 6.236 5.750 6.313 2.383

Klantfoto Lokale Rabobanken in Nederland (exposure > 1 milj. EUR )
coverage5 99% 98% 99% - -

Klantfoto Lokale Rabobanken in Nederland (exposure > 1 mio EUR )
% A-level 5% 4% 5% - -

Klantfoto Wholesalevestigingen (exposure > 1 mio EUR ) coverage 87% 73% 85% - -

Klantfoto Wholesalevestigingen (exposure > 1 mio EUR ) % A-level 24% 21% 26% - -

Personeelsgegevens

Aantal medewerkers (totaal in Fte) 41.861 43.729 45.567 52.013 53.912

Personeelskosten (in miljoenen euro's) 4.278 4.472 4.680 4.787 5.086

Ziekteverzuim in Nederland 4,3% 4,0% 3,6% 3,7% 3,7%

Opleidingsinvesteringen (in EUR per Fte) 1.906 1.841 1.945 1.734 1.604

1 In 2018 heeft RobecoSAM haar scoringsmethodologie aangepast. Dit heeft een substantiële impact op onze score en ranking.

2 In 2018 is de duurzame hypotheekportfolio opgenomen in het totaalbedrag duurzaam financieren. De duurzame hypotheken maken een substantieel

deel uit van het totaalbedrag duurzaam financieren (EUR 29.161 miljoen). Dit bedrag bestaat uit de openstaande leningen van alle woninghypotheken

met een voorlopig of definitief energielabel A.

3 Dit cijfer is aangepast vanwege een aanpassing in de definitie duurzaam financieren. Hierdoor worden een aantal specifieke producten (toegang tot

financiering) niet meer geregistreerd. En duurzame leningen zijn opgenomen in de definitie. Het gerapporteerde cijfer was EUR 3.501.

4 Het cijfer over 2017 is aangepast, doordat een klein deel van de 'Obvion Green Bonds' zijn afbetaald. Het gerapporteerde cijfer over 2017 was

EUR 3.501 miljoen.

5 Let op het dekkingspercentage van lokale Rabobankklanten met een klantfoto kon niet worden vastgesteld voor de hele populatie omwille van technische

redenen. Voor meer zie Annual Report 2018, appendix 3.



Growing a better world togetherMissie

Bijna 8,3 miljoen klanten

1,0 miljoen internationale klanten**7,3 miljoen Nederlandse klanten*

409
kantoren

1,9
miljoen leden

0,8
miljoen

zakelijke
klanten

6,5
miljoen 

particuliere 
klanten

Nederland
101 Lokale Rabobanken Binnenlands retailbankbedrijf

Internationaal
38 Landen

* Lokale Rabobanken en Obvion  ** Wholesale, Rural & Retail  *** Inclusief WRR Nederland & DLL portfolio Nederland

Voorbeeld van een Food & Agri waardeketen - de koffieketen

Farmers/producers
Rabobank Foundation/Rabo Partnerships/

Rabo Rural Fund/Rabo Rural Banking

Traders
Trade & Commodity Finance

Roasters
Lokale Rabobanken/

Global Corporate Clients

Retail
Lokale Rabobanken/ 

Global Corporate Clients
u u u

Wat we bieden in Nederland
(bedragen in miljarden euro’s)

 190,0 Hypotheken

 81,5  Leningen aan Handel, Industrie en 
 Dienstverlening***

 38,1 Leningen aan Food & Agri***

 1,47 miljard pinbetalingen

 119,1 Sparen

 40,7 Beheerd en bewaard vermogen

 1,8 Leasing

 5.470 BPD transacties

Wat we internationaal bieden
(bedragen in miljarden euro’s)

 65,0 Leningen aan Food & Agri

 36,5  Leningen aan Handel, Industrie en 
 Dienstverlening

 2,6 Leningen aan particulieren11,6%

18,6%

7,3%

25,8%36,5%

0,2%
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Meerwaarde voor onze stakeholders
Rabobank streeft ernaar waarde te creëren voor stakeholders en

de samenleving. Veranderend klantgedrag, technologische

ontwikkelingen en een complexe economische omgeving

betekenen dat waarde wordt gecreëerd door bestendige relaties

met alle stakeholders en door goed in te spelen op

klantbehoeften tegen de achtergrond van actuele trends en

ontwikkelingen.

externe ontwikkelingen en risicofactoren

Dilemma’s

• 100% digitaal gemak
 in alles

• Top klantadvies
 dichtbij

• Groei met innovatie

• Topprestaties

• Balans optimaal

• Uitvoering
 buitengewoon goed

• Geïnspireerde
 medewerkers

• Eén Rabo cultuur

• Concrete
 maatschappelijke
 bijdrage

• Betrokken leden
 en communities

Bankieren voor Nederland Banking for Food

Growing a better world together
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• Kapitaal

• Medewerkers

• Kennis

• IT

• Partnerships

Wat hebben we nodig?

• Hypotheken

• Kredietverlening

• Betalingsverkeer

• Sparen

• Beleggen

• Verzekeren

• Leasing

• Gebiedsontwikkeling

Wat leveren we

Onze impact

Waar sturen we op?

Excellente

klantfocus

Medewerkers

in hun kracht
IJzersterke

bank

Betekenisvolle

coöperatie

Ontwikkelingen en onzekerheden
Elk jaar analyseren we trends en ontwikkelingen die van invloed

zijn op ons werk. In 2018 zagen we veel trends op het gebied van

consumentengedrag, technologie, innovatie, marktspelers,

regelgeving, economie en maatschappij. Die bieden allemaal

kansen en uitdagingen voor de Rabobank en haar klanten.

Samenvattend:

• De voorkeuren van de klant veranderen snel en ingrijpend.

Digitale interactie neemt steeds meer de plaats in van

persoonlijk contact en daarom investeren we in de kwaliteit

en verdere innovatie van onze (digitale) diensten. Voorkeuren

van de klant sturen ook veranderingen in de online distributie

van goederen en dit heeft een grote impact op food- en

andere ketens. In de Food & agri-sector neemt de invloed van

de consument toe en 'van veld tot vork' wordt steeds meer

'van vork tot veld'.

• We zien dat technologie invloed heeft op ons bedrijf en dat

van onze klanten, variërend van drones bij landbouwbedrijven

tot het gebruik van persoonsgegevens. Al deze gegevens

moeten goed beveiligd en beheerd worden. Digitale

verandering, cyberveiligheid en IT-verstoringen houden een

strategisch risico in. Meer informatie vindt u in

het Risicomanagement hoofdstuk in het Annual Report 2018.

• Om aan de behoeften van de klant te voldoen, monitoren we

innovaties in en met betrekking tot de financiële sector

(FinTech) en Food & Agri-business (FoodTech en AgTech)

proactief en gaan we strategische partnerschappen

aan.Vanwege de huidige economie, de lage rentestand en

andere factoren moeten we op een kosteneffectieve basis

blijven werken en onze efficiencyratio blijven verbeteren.

Rabobank in één oogopslag

https://www.rabobank.com/en/images/Rabobank-Annual-report-2018.pdf
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• De wereld van financieren en kredieten verandert

voortdurend. Veel particulieren en organisaties zijn bereid om

durfkapitaal te verstrekken aan derde partijen. Daarom

ontwikkelen we initiatieven op het gebied van crowdfunding.

• Toezichthouders en nieuwe regelgeving hebben een

toenemende impact op de wijze waarop banken hun diensten

kunnen aanbieden. De impact van regelgeving is een

strategisch risico. Meer informatie vindt u in

het Risicomanagement hoofdstuk in het Annual Report 2018.

• We hebben een goed gespreide kredietportefeuille in

verschillende sectoren en industrieën. Ons Risk appetite-

statement stelt beperkingen voor sectoren en landen die we

gebruiken om de sectoren en landen waarin onze klanten

actief zijn, nauwlettend te monitoren.

• Door een groeiende wereldbevolking, vergrijzing en een

groeiende middenklasse verandert de vraag naar voedsel,

zowel in volume als in kwaliteit. Dit is een belangrijke

groeifactor voor onze klanten die de wereld van voedsel

voorzien en we zullen hen blijven ondersteunen.

• Klimaatverandering is een bittere realiteit. Ondanks de

intenties en de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs,

warmt de aarde op en dit brengt risico's met zich mee voor

het milieu en de voedselzekerheid van gemeenschappen. We

gebruiken de Sustainable Development Goals van de VN als

richtlijn voor onze inspanningen om honger en armoede in

de wereld tegen te gaan. Aan banken is gevraagd om

verantwoordelijkheid te nemen om deze bedreigingen tegen

te gaan. De Rabobank neemt daarom deel aan verschillende

initiatieven, zoals het World Economic Forum en de

Nederlandse klimaatonderhandelingen. Duurzaamheid is een

strategisch risico. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk

Risicomanagement in het Annual Report 2018.

• De wereldwijde trend van verstedelijking zet zich

onverminderd voort, zeker in Nederland. Zo'n 55% van de

wereldbevolking woont momenteel in steden en dit

percentage zal waarschijnlijk naar 68% stijgen in 2050. Het

risico hiervan is dat de woningmarkt oververhit raakt. Als grote

hypotheekverstrekker in Nederland houdt de Rabobank deze

trend nauwlettend in het oog.

• De geopolitieke onrust is onverminderd groot en

handelsoorlogen veranderen de wereldwijde economie. De

economie is een strategisch risico. Meer informatie vindt u in

het hoofdstuk Risicomanagement in het Annual Report 2018.

• In de samenleving is er steeds meer kwetsbaarheid en

onzekerheid. De maatschappij verlangt van het bedrijfsleven

in het algemeen, en van banken in het bijzonder, dat zij

maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. In het kader

hiervan zijn we van start gegaan met belangrijke programma's

die zijn geïnspireerd op onze missie 'Growing a better world

together'.

Meer informatie over het risicomanagement van de Rabobank

vindt u in het hoofdstuk Risicomanagement in het Annual Report

2018.

Middelen voor waardecreatie
Ons waardecreatiemodel toont de belangrijkste middelen die we

hebben: kapitaal (financieel kapitaal), medewerkers (menselijk

kapitaal), kennis, IT (intellectueel kapitaal) en partnerschappen

(maatschappelijk kapitaal). Deze middelen zijn, naast onze missie,

visie, strategie en onze producten en diensten, een onmisbare

input voor ons businessmodel. Tot slot worden de output en de

impact van het waardecreatiemodel geordend op basis van onze

strategische pijlers. Meer informatie hierover vindt u in de

downloads.

Menselijk kapitaal
Bij het uitvoeren van onze strategie blijft de focus van de

Rabobank gericht op menselijk kapitaal en medewerkers in hun

kracht zetten. Dit doen we door continu leren (trainingskosten

EUR 1.906 per FTE), deskundigheid en ondernemerschap te

stimuleren. De Rabobank heeft meer dan 41.861 fulltime

medewerkers in dienst en is van mening dat diversiteit prestaties

en creativiteit binnen de bank bevordert. Meer informatie over

risico's en dilemma's op het vlak van menselijk kapitaal vindt u in

het hoofdstuk Medewerkers in hun kracht in het Annual Report

2018.

Maatschappelijk kapitaal
Als klantgerichte coöperatieve bank met 1,9 miljoen leden en

8,3 miljoen klanten neemt de Rabobank haar rol als

maatschappelijk verantwoorde bank serieus. We nemen deel aan

vele lokale, branche- en keteninitiatieven en ondersteunen zowel

zakelijke als particuliere klanten, waarbij we duurzaamheid actief

bevorderen. 48,8 miljoen euro van de nettowinst van de

Rabobank is bestemd voor lokale gemeenschapsinitiatieven

zonder winstoogmerk in Nederland. Daarnaast heeft de

Rabobank een partnerschap aangekondigd met UN Environment

(ARI3Fund) voor klanten om bosbescherming en duurzame

landbouw te stimuleren. We zijn ook lid en medevoorzitter van

de Climate Smart Agriculture Working Group van de WBSCD.

We gaan het gesprek aan met stakeholders die direct en indirect

invloed hebben op onze organisatie. We willen een strategische,

constructieve en proactieve dialoog aangaan met al onze

stakeholders: klanten, leden, medewerkers, investeerders, niet-

gouvernementele organisaties, overheden, media, politici,

toezichthouders, andere banken, fintechs en startende

ondernemingen. Dit zijn de moest invloedrijke

stakeholdergroepen die verbonden zijn aan onze organisatie. We

gaan het gesprek met hen aan via ledenraden,

klantfeedbackplatforms, klant- en medewerkersonderzoeken,

https://www.rabobank.com/en/images/Rabobank-Annual-report-2018.pdf
https://www.rabobank.com/en/images/Rabobank-Annual-report-2018.pdf
https://www.rabobank.com/en/images/Rabobank-Annual-report-2018.pdf
https://www.rabobank.com/en/images/Rabobank-Annual-report-2018.pdf
https://www.rabobank.com/en/images/Rabobank-Annual-report-2018.pdf
https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/results-and-reports/archive/downloads-2018.html
https://www.rabobank.com/en/images/Rabobank-Annual-report-2018.pdf
https://www.rabobank.com/en/images/Rabobank-Annual-report-2018.pdf
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deelname aan sectorinitiatieven en andere kanalen. Onze

groepsdirectieleden komen samen met klanten, medewerkers,

politici en andere stakeholders om onze strategische voortgang

te bespreken, feedback te krijgen over onze bijdrage aan de

maatschappij en te spreken over ontwikkelingen in de financiële

sector, zowel in het algemeen als specifiek met betrekking tot de

Rabobank. Meer informatie over risico's en dilemma's op het vlak

van maatschappelijk kapitaal vindt u in het hoofdstuk

Betekenisvolle coöperatie in het Annual Report 2018.

Intellectueel kapitaal
Het intellectueel kapitaal van de Rabobank omvat 120 jaar kennis

over bankzaken en deskundigheid in de Food & agri-business en

andere sectoren. We gebruiken onze kennis om klanten

innovatieve producten en diensten te bieden in lijn met continue

economische veranderingen en maatschappelijke trends. De

Rabobank stelt haar kennis, financiële middelen en netwerk

beschikbaar aan klanten over de hele wereld. Om klanten digitaal

gemak van een consistent hoog niveau te bieden hebben we de

banksystemen vereenvoudigd en kunnen we nu een hoge

algemene systeembeschikbaarheid bieden (gemiddeld 99,9%

voor internet- en mobiel bankieren en iDEAL). We willen ons

model voor waardecreatie bij het uitvoeren van onze strategie

verder verbeteren, zodat we een betekenisvolle coöperatieve en

ijzersterke bank kunnen blijven met een uitmuntende klantfocus

en medewerkers in hun kracht. Meer informatie over risico's en

dilemma's op het vlak van intellectueel kapitaal vindt u in de

hoofdstukken Excellente klantfocus en Betekenisvolle coöperatie

in het Annual Report 2018.

Financieel kapitaal
De Rabobank biedt financiële middelen aan klanten over de hele

wereld. We hebben producten en diensten op het gebied van

bankieren, kredieten, vermogensbeheer en leasing tot

verzekeringen en vastgoeddiensten. De Rabobank is een

ijzersterke bank die wordt ondersteund door hoge

kapitaalniveaus, omvangrijke liquiditeitsbuffers, hoogwaardige

activa en gezonde winsten. Hierdoor, en omdat we een sterk

aandeel hebben in de binnenlandse markt en in de wereldwijde

Food & agri-sector, hebben we hoge

kredietwaardigheidbeoordelingen. Meer informatie over risico's

en dilemma's op het vlak van financieel kapitaal vindt u in het

hoofdstuk IJzersterke bank in het Annual Report 2018.

Waarde creëren op de korte, middellange en lange
termijn
We moeten tegemoetkomen aan de dagelijkse bankbehoeften

van onze klanten en bijdragen aan economische activiteiten op

de korte termijn. Ons doel op de middellange termijn is om

klanten te helpen om hun ambities te verwezenlijken en om

duurzaam ondernemerschap te bevorderen, met name in de

Food & agri-sector. We dragen ook bij aan welvaart. We streven

ernaar om economische groei op de lange termijn te faciliteren

en bij te dragen aan een duurzame maatschappij.

Organisatie van de Rabobank
De Rabobank is ontstaan uit kleine boerenleenbanken, die eind

negentiende eeuw zijn opgericht door Nederlandse boeren en

tuinders. Zij wilden een betere toekomst voor de land- en

tuinbouw en boeren welvarend maken via een kredietcoöperatie.

Vanaf 1895 werden verschillende banken op basis van dit

'Raiffeisen-systeem' opgezet in verschillende delen van

Nederland. In het organisatiemodel stonden zelfhulp, het nemen

van individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid en het

betrekken van alle stakeholders centraal. Vandaag de dag is onze

commitment aan deze principes en om een verschil te maken in

de maatschappij nog altijd even sterk.

Activiteiten van de Rabobank
In Nederland richt de Rabobank zich op financiële dienstverlening

en internationaal op het bedienen van onze klanten in de Food

& agri-sector. De Rabobank creëert waarde met haar strategie en

de producten en diensten die zij biedt op het gebied van

bankieren voor particulieren en bedrijven, rural banking, private

banking, leasing en vastgoed.

Fundamentele principes van de Rabobank
De missie, visie, strategie en strategische prioriteiten, waarden en

gedrag, KPI's en het leiderschapsmodel van de Rabobank zijn de

strategische rode draad van ons verhaal.

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

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

daadkracht.

Visie
Het is ons doel om een verschil te maken als coöperatieve en

klantgerichte bank in Nederland en in Food & Agri wereldwijd.

We streven ernaar een moedige, maatschappelijk verantwoorde

bank te zijn, een voorvechter van zaken die onze klanten aangaan

en een belangrijke maatschappelijke impact hebben. 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
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die we hebben geschetst met Bankieren voor Nederland en

Banking for Food bepalen waar we ons op richten en leggen uit

wat het betekent om een klantgerichte coöperatie te zijn.

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van 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 moeten we helpen om de uitdagingen het

hoofd te bieden waar Nederland de komende jaren mee te maken

zal krijgen.

We richten ons met Bankieren voor Nederland op vier thema's:

food, zelfredzaamheid, ondernemerschap en 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 ondervangen.

Op deze manier dragen we bij aan duurzame welvaart en welzijn

in het Nederland van morgen.

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

wereldbevolking met twee miljard mensen zijn toegenomen tot

bijna tien miljard. Velen van hen zullen twee keer zoveel te

besteden hebben en we zullen meer voedsel nodig hebben. Om

te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel, zal

de voedselproductie wereldwijd met minimaal 60% moeten

groeien.

Growing a better world together

Bankieren voor Nederland

Excellente klantfocus

Prioriteiten

Rabobank
waarden en
gedragingen

Mission

Betekenisvolle coöperatie IJzersterke bank Medewerkers in hun kracht

Banking for Food

• 100 % digitaal gemak in 
 alles
•  Top klantadvies dichtbij
•  Groei met innovatie

• Concrete maatschappelijke 
 bijdrage
• Betrokken leden en 
 communities

• Topprestaties
• Balans optimaal
•  Uitvoering buitengewoon 
 goed

• Geïnspireerde medewerkers
•  Eén Rabo-cultuur

Strategie

Visie

• Klantgedreven
• Daadkrachtig

• Betekenisvol
• Moedig

• Professioneel
• Weloverwogen

• Het beste in elkaar los maken
• Blijven leren

Ik zet een extra stap
voor mijn klant

Ik durf het verschil te maken
in de maatschappij

Ik doe het goede 
buitengewoon goed

Jij wordt beter door mij

Zelfredzaamheid Lokale leefomgeving Ondernemerschap VoedselPositionering

Collectieve en doorvertaalde KPI’s
Uitdagende
doelen en KPI’s

Jezelf nog beter maken

Leiderschapsmodel Medewerkerswaarde propositie

Persoonlijk Eén Rabobank

Team Community

Tegelijkertijd bereiken we de grenzen van de beschikbaarheid

van bebouwbare grond en grondstoffen, of hebben we die grens

al overschreden. De Food & agri-keten zal meer moeten

produceren met minder, om duurzaamheid en economische

rentabiliteit voor de lange termijn te waarborgen.
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We willen een bijdrage leveren aan een duurzaam

voedselsysteem en voedselverspilling tegengaan door de

beschikbaarheid van voedsel en de toegang tot voedsel te helpen

vergroten, door gezonde voeding te bevorderen en door de

stabiliteit van de voedselindustrie te versterken. In onze strategie

ligt de nadruk op toegang tot financiering, netwerken en kennis,

en op het belang om producenten, consumenten,

overheidsinstanties en de bevolking met elkaar in contact te

brengen en te verenigen omtrent het voedselvraagstuk.

Strategische pijlers
Met onze kennis, netwerken en financiering willen we klanten in

staat stellen om onafhankelijke beslissingen te nemen en

tegelijkertijd flexibel te blijven. Onze strategie steunt op vier

pijlers: Excellente klantfocus, IJzersterke bank, Betekenisvolle

coöperatie en Medewerkers in hun kracht. Dit zijn de vier pijlers

van al onze acties, prioriteiten, kritische prestatie-indicatoren

(KPI's), waarden en gedrag. Voordat we in de volgende

hoofdstukken ingaan op onze prestaties op het gebied van deze

strategische pijlers, lichten we de vier pijlers kort toe.

Excellente klantfocus
We willen een vooruitstrevende bank zijn waar klantgerichtheid

volledig geïntegreerd is in de cultuur. Aan huidige en

toekomstige eisen van de klant kunnen we het best voldoen door

middel van goed advies, transparante producten en passende,

innovatieve en digitale dienstverlening.

Betekenisvolle coöperatie
We vertalen maatschappelijke ontwikkelingen in specifieke

bijdragen voor de lange termijn. We voelen een

verantwoordelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren

aan het realiseren van de 17 Sustainable Development Goals van

de VN.

Coöperatief bankieren betekent opereren als een vooruitziend

sociaal kompas dat leden, medewerkers en klanten actief bij

kwesties betrekt en hen in een netwerk in contact brengt met

elkaar en met de Rabobank. We nemen een standpunt in ten

aanzien van maatschappelijke vraagstukken die belangrijk zijn

voor klanten en stakeholders.

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

deskundigheid, vitaliteit en flexibiliteit. Ze voelen zich in hun

kracht om Rabobank te vertegenwoordigen en worden

geïnspireerd door onze missie. Toptalenten willen bij de

Rabobank werken, zich daar ontwikkelen en er blijven. Al onze

medewerkers willen groeien en elkaar beter maken. Bereidheid

om te leren is hierbij essentieel.

IJzersterke bank
De Rabobank blijft een model van stabiliteit, betrouwbaarheid en

soliditeit. We werken er hard aan om onze diensten op een

concurrerend kostenniveau aan te bieden en we blijven onze

balans veder optimaliseren. We doen de juiste dingen goed, of

zelfs buitengewoon goed, waarbij iedereen verantwoordelijkheid

neemt, zich bewust blijft van de risico's en zich professioneel

gedraagt.

Bijdrage aan Sustainable Development Goals
 De Rabobank ziet het als haar verantwoordelijkheid om een

zinvolle bijdrage te leveren aan het realiseren van de 17

Sustainable Development Goals (SDG's). We doen dit via onze

'Banking for Food' en 'Bankieren voor Nederland'-programma's

en ook met ons Samen Duurzaam Sterker programma leveren

we een bijdrage aan de SDG's. Hoewel alle SDG's even belangrijk

zijn, verschilt de capaciteit die we hebben voor het realiseren van

de individuele doelstellingen. We richten ons met name op de

acht SDG's waarop onze organisatie invloed kan uitoefenen. Dit

zijn SDG's 2, 7, 8, 11, 12, 13, 15 en 17. Deze SDG's worden

weergegeven in ons waardecreatiemodel. en getoond in

onderstaande afbeelding. Onze belangrijkste bijdrage, in

Nederland en wereldwijd, heeft betrekking op de doelen die

vergroot in de infographic (en in het model voor waardecreatie)

worden weergegeven. De SDG's die het meest relevant zijn voor

de Rabobank worden in kleur weergeven. De SDG's waarop de

impact van de bank beperkt is, zijn in grijs weergegeven.

Bankieren voor Nederland

Banking for Food

PARTNERSCHAPPEN
VOOR DE DOELEN

EINDE AAN
ARMOEDE

EINDE AAN
HONGER

GEZONDHEID
EN WELZIJN

GOED
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

Bijdrage Rabobank aan de UN Sustainable Development Goals

VREDE, VEILIGHEID
EN RECHTVAARDIG-
HEID



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

innovatieve dienstverlening.



Door onze versterkte focus op onze klanten en het gebruiks
gemak van onze digitale producten zien we een toename in 
de tevredenheid van onze klanten. Door het mogelijk maken 
van financieringen helpen wij onze klanten hun dromen en 
ambities waar te maken. Hiernaast helpen wij onze klanten te 
innoveren en verduurzamen om hun toekomstbestendigheid 
te waarborgen. Daarbij werken we ook aan verduurzaming en 
toekomstbestendigheid van onze eigen organisatie (een 
nieuw inrichtingsmodel voor onze lokale banken in Nederland, 
digitalisering, ICT incl. de veiligheid van ICT). Door onze 
regionale kennis en expertise op het gebied van food en agri 
bieden we de klant meer dan alleen een financiering. We staan 
hierbij onze klanten ook bij in moeilijke momenten zoals de 
droogte in 2018. We zijn een partner in kennis en verbinder 
tussen verschillende klanten en partijen. Dit laten we zien 
met de nieuwe programma’s ‘die gebaseerd zijn op onze 
missie ‘Growing a better world together’.  Door het faciliteren 
van dagelijkse bankzaken zoals betalings
verkeer genereren we economisch 
verkeer en houden we de 
economie mede draaiend. 

Innovative services

SurePay levert diverse 
checks op basis van 
IBAN. Deze helpen 
fraude en vergissingen 
te voorkomen.

Faciliteert eenvoudig 
het afdekken van 
digitale valuta 
risico’s.

Een Europees 
handels platform 
voor MKB bedrijven op 
basis van blockchain 
technologie, dat 
internationale 
betalingen 
eenvoudiger maakt.

Een gespecialiseerd 
hypotheek merk, dat 
via intermediairs wordt 
aangeboden. 

Excellente klantfocus

Betekenisvolle 
coöperatie

IJzersterke
bank

Medewerkers
in hun kracht

Excellente
klantfocus
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Nederlandse marktaandelen

20% 33%

Nederlandse 
hypotheken

(tot en met september)

Sparen

In 2018 zijn we drie nieuwe 
programma’s gestart, die 
gebaseerd zijn op onze missie 
‘Growing a better world together’. 

•  Het verbeteren van de financiële 
gezondheid van Nederlandse 
consumenten.

•  Het stimuleren van een gezonde 
groei van bedrijven

•  Kick-start Waste, een wereldwijd 
programma om voedselverspilling 
te verminderen

80,8% Online actieve  bedrijven klanten

61,8% Online actieve  particuliere klanten

Thuis  
bankieren

Bedrijven klanten 
in Nederland 

Private Banking 
klanten in Nederland

Particuliere klanten 
in Nederland

2017 2018

43

50

53 57

61

53

KPI Net Promoter Score

3.941
miljoen

46.607
miljoen

Duurzame 
funding

Duurzaam 
financieren*

2017: 17.377 miljoen2017: 3.436 miljoen

+268%+14,7%

* De definitie 

‘Duurzaam financieren’ is 

aangepast. De duurzame 

hypotheekportefeuille is 

opgenomen in het totaal 

van duurzaam financieren. 

De duurzame hypotheken 

maken een substantieel deel 

uit van het totaalbedrag 

duurzaam financieren 

(€ 29.161 miljoen). Dit bedrag 

bestaat uit het openstaande 

saldo van hypotheken van alle 

woningen met een voorlopig 

of definitief energielabel A.

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

Verkort Nederlands verslag 2018 - Management rapport 15



Verkort Nederlands verslag 2018 - Management rapport 16

Excellente
klantfocus

Bart Leurs
lid van de Groepsdirectie en Chief
Digital Transformation Officer
Er is de afgelopen jaren een enorme

versnelling geweest in de adoptie van digitaal

bankieren. Digitaal is daardoor het nieuwe

normaal geworden voor veel van onze

klanten. Ons streven is om alles wat onze

klanten digitaal zouden willen kunnen doen,

digitaal mogelijk te maken. De bank in je

binnenzak, is ons motto en voor het gros van

onze klanten is dat nu echt zo. Inmiddels

bankiert 61,8% van onze particuliere klanten

online en 80,8% van onze zakelijke klanten.

Daarnaast zijn we continue bezig om voor

onze klanten te innoveren. Via onze Moonshot

campagne werden al vele ideeën

gepresenteerd. Een voorbeeld daarvan is

Tellow, een app die zzp’ers helpt met hun

boekhouding en belastingaangifte. In

samenwerking met andere banken hebben

we in 2018 verschillende innovatieve start-

ups, scale-ups en blockchain platforms

gelanceerd die onze klanten helpen om nog

eenvoudiger internationaal zaken te doen.

En we helpen onze klanten ook om zelf te

innoveren. Zo werken we samen met

innovatieve centra als Robo Valley in Delft,

waar ondernemers dankzij de bank een gratis

Robo-scan kunnen laten maken van hun

bedrijf. En met FoodBytes! hebben we een

ecosysteem van start-ups en scale-ups

gecreëerd die met ons de ambitie hebben om

de food value chain te innoveren. Dat heeft tot

nu toe al interacties met meer dan 1.200

ventures opgeleverd.

Het sluit allemaal aan bij ons doel om klanten,

particulier en zakelijk, te helpen groeien. En

daarnaast zie ik die gerichte aandacht voor

digitaliseren en innovatie ook als de motor

achter de verwezenlijking van onze missie

Growing A Better World Together.

Open Banking en PSD2 zullen het speelveld

van de financiële instellingen in de nabije

toekomst gaan beïnvloeden. Door nieuwe

toetreders, bijvoorbeeld uit de tech sector,

komt er meer concurrentie en mede daardoor

ontstaat er meer keuze voor klanten. Dat is

goed want het zal waarschijnlijk leiden tot

betere producten en hogere kwaliteit. Maar

het zorgt ook voor nieuwe uitdagingen.

Klanten zullen nog bewuster moeten gaan

nadenken over ‘hun’ data en met wie zij deze

willen delen, zeker als het gaat om financiële

data. Maar we zien Open Banking ook als een

kans. Het geeft ons de mogelijkheid om te

innoveren en daardoor betere producten en

diensten te ontwikkelen. Zo kunnen we

klanten nog beter inzicht en overzicht geven,

nu en in de toekomst.
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Excellente
klantfocus

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

Mijn startpunt bij alles wat we hier binnen de

bank bedenken is de klant tevreden houden.

Mensen die bij actief bij Rabobank bankieren

zijn heel loyaal. Dat is iets wat we ons steeds

moeten voorhouden. Ik wil ze belonen voor

die loyaliteit en dat kan het beste door het ze

aan alle kanten makkelijk te maken. Dat doen

we onder andere door onze Bankieren App, de

meest complete Bankieren app van Nederland

met een hele hoge waardering.

In 2018 hebben we ook goed gekeken waar

we klanten verliezen. Er bleken twee

opvallende momenten te zijn waarop dat

gebeurde. De eerste was rond de 18e

verjaardag, als klanten een ingewikkelde,

nogal onvriendelijke brief kregen; de andere

bij samenwonen, waar we de boot misten

omdat we de en/of-rekening niet gemakkelijk

genoeg aanboden. In beide gevallen hebben

we het proces rond die momenten zo simpel

en toegankelijk mogelijk gemaakt. Dat had

een geweldig positief effect. Zonder enige

marketing zijn er online meer dan 10.000

gezamenlijke rekeningen geopend. Zo’n

voorbeeld past perfect in onze aanpak om

klanten te helpen bij de inrichting van een

financieel gezond leven. Dat is voor mij de

praktische vertaling van onze missie om

samen de wereld een beetje beter te maken.

Ik ben van nature heel pragmatisch bij het

verzinnen en uitrollen van ideeën. Het ‘hoe’

staat bij mij centraal. Er is, vind ik, geen betere

leidraad voor een antwoord op die hoe-vraag

dan goed te luisteren naar je klanten. Dat

moeten we nu doen en in de toekomst. Dat

blijft de essentie van onze bank. Je moet heel

goed weten wat de problemen van je klanten

zijn en de verleiding weerstaan om verliefd te

worden op zelfbedachte oplossingen die niet

altijd het probleem van klanten echt oplossen.

Veel jongeren worstelen bijvoorbeeld met het

feit dat hun geld voor het einde van de maand

bijna op is. Voor die doelgroep hebben we

‘Passie’ ontwikkeld, een aparte website

waarop we vragen beantwoorden en

adviezen geven, allemaal opgezet vanuit die

jongeren. Gemak, toegankelijkheid en alles

digitaal – daar gaat het om, dat willen ze.

De bank helpt mensen om ze beter bewust te

maken over hun financiën – hun pensioen,

hun zorgkosten, hun woonlasten, hun

energierekening. In februari van 2018

begonnen we met een gerichte campagne en

het succes is groot. Het probleem is alleen dat

we vooral de kansrijken bereiken. Nederland

telt 1,8 miljoen mensen die met schulden

kampen. Ook deze mensen willen we bereiken

om ze te helpen met hun financiële

zelfredzaamheid. Hoe mooi is het dat alle

banken gezamenlijk de krachten op dit thema

bundelen!
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Excellente
klantfocus

Kirsten Konst
lid van de Groepsdirectie
verantwoordelijk voor zakelijke
klanten in Nederland en de
regiodirectie

‘Dit was een jaar van versnelling en uitvoering.

Ik merk dat heel veel zaken nu echt sneller

gaan dan in het verleden. Dat komt omdat we

de organisatiestructuur op veel plekken

hebben aangepast. We zijn platter, we werken

meer in teams waarin veel disciplines zijn

samengevoegd. We zijn kort gezegd meer één

bank geworden en de missie Growing A Better

World Together vormt daarin een belangrijke,

verbindende schakel.

Elke bijeenkomst met onze mensen begin ik

met ons doel in Nederland voor de zakelijke

klanten van de bank: we willen ondernemers

helpen om duurzaam te groeien. Dat is de zin

die ik het meest herhaald heb dit jaar en die

herhaling werkt. Iedereen is er van

doordrongen dat daar de focus ligt. Daar

helpen we onze klanten bij, in de breedste zin

van het woord. We hebben een Ondernemers

Academy, we organiseren circulaire economie

challenges, we hebben digitale werkplaatsen

verspreid over het land en we maken mini-

documentaires waarin we inspirerende

praktijkvoorbeelden laten zien van groeiende

ondernemingen. Allemaal om onze zakelijke

klanten te begeleiden en te helpen duurzaam

te groeien.

Als ik naar de toekomst kijk, houden we die

betrokkenheid met onze klanten vanuit al

onze 90 lokale banken. In de zomer hebben

we ons programma Bankieren 3.0

gepresenteerd. Dat draait om de herinrichting

van de lokale banken en de inrichting van 14

regionale specialistenteams waarin we de

kennis binnen de bank voor onze klanten

hebben gebundeld. We kunnen er daardoor

voor zorgen dat er meer en nog betere

klantcontacten zijn. We brengen bijvoorbeeld

vanuit die 14 teams sectorkennis in heel

Nederland.

Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijk

voor de economie en maatschappij. Rabobank

wil een ondersteunende bank zijn die

gefocust is op een langdurige klantrelatie,

ondernemers motiveert om te innoveren en

de mogelijkheid geeft om hun bedrijfsmodel

te verduurzamen voor de toekomst. Innovatie

en duurzaamheid zijn belangrijk voor de

economie en de maatschappij. Daarom gaan

we de dialoog aan met onze klanten op deze

thema’s. Sommige ondernemers leiden de

verandering en andere hebben moeite met

alle uitdagingen.

Het is niet altijd makkelijk om een bedrijf te

transformeren. En daarom leg ik extra nadruk

op het laatste woord: together. Als Rabobank

willen we die verandering ondersteunen door

financiële oplossingen aan te bieden en door

onze kennis en netwerken te delen. We richten

ons op het faciliteren van de dialoog tussen

ondernemers, veldexperts en andere

stakeholders. Kennis delen en elkaar

inspireren. Om de agri- en energietransitie in

Nederland succesvol te laten zijn, moeten we

immers allemaal veranderen. Rabobank

draagt daar graag aan bij door actief met alle

ondernemers in gesprek te gaan. Dat past ook

bij onze missie: 'Growing a better world

together'.
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Excellente
klantfocus

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

‘Onze nieuwe missie draait voor mij vooral om

de vraag hoe we als bank kunnen bijdragen

aan het voeden van 10 miljard mensen die

straks op deze planeet leven. We moeten

anders gaan eten en anders ons voedsel gaan

produceren. Cruciaal daarbij is dat we ook

anders leren denken. Ik wil nieuwe

invalshoeken vinden om naar bepaalde

problemen in de voedselketen te kijken.

Waarom wordt bij het berekenen van de

productiekosten om voedsel te produceren

bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de

belasting voor onze planeet? Daarover wil ik

in gesprek want daar ligt wat mij betreft de

kern van onze missie. En dat gesprek moeten

we samen voeren met bedrijven, met klanten.

Maar het begint hier, binnen de bank.

Dit jaar hebben we binnen Rabobank een

'Food & Agri Leadership Team' opgezet. We

bundelen onze kennis en zetten die

gezamenlijk in voor een hoger doel: de rol die

onze bank kan spelen om de Food & Agrisector

te helpen de wereld duurzaam te voeden.

Alles komt bij elkaar in dat 'Leadership Team'.

We stellen vragen: waar hebben we het nou

precies over als we de CO2-uitstoot van een

product berekenen? En kun je de CO2-uitstoot

van voedsel niet beter per nutriënt

berekenen? Met elkaar kom je altijd op nieuwe

inzichten. Een voorbeeld: vanuit mijn eigen

ervaring als boer weet ik dat als je mest snel

scheidt in twee delen – vast en vloeibaar – je

de ammoniak-uitstoot in één klap significant

terugdringt. Ik wil dat soort nieuw denken

verder aanzwengelen hier binnen de bank.

Dat voel ik als mijn persoonlijke bijdrage aan

de missie.

Banken zijn gewend alles in eerste instantie

vanuit financieel oogpunt te bekijken. Wat mij

betreft zouden banken in de toekomst met

een soort e-rating moeten komen waarbij in

kaart gebracht is hoe klanten omgaan met het

milieu. Klanten met een hoge e-rating worden

beloond, die met een lage rating spreken we

aan. De cruciale vraag is dan natuurlijk hoeveel

risico we als banken bereid zijn te nemen als

een klant een betere e-rating wil maar het

financieel even lastig heeft.

Rabobank is wereldwijd een grote speler bij de

financiering van boeren en alle andere grote

spelers in de Food & Agri waardeketen. We

gaan het debat met ze aan, we stellen

voorwaarden voor onze financiering en

verbinden waar dat nuttig is partijen uit ons

netwerk aan elkaar. Die rol past perfect in onze

missie en daarom vind ik het ook zo van

belang dat we nog beter weten waarover we

het hebben en elkaar altijd weer kritische

vragen blijven stellen. Dat is de beste manier

om oplossingen te vinden voor de toekomst

van onze planeet.
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Excellente
klantfocus

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

‘Afgelopen jaar heb ik op veel plekken in de

wereld bij klanten ons verhaal achter Growing

A Bettter World Together geïntroduceerd en

toegelicht. Daardoor ontstonden mooie

gesprekken en natuurlijk kwamen er ook

vragen. Het viel me op dat veel CEO’s bezig zijn

met het vaststellen van hun eigen missie en

zoeken naar hun 'purpose'. Als ik met ze praat,

vraag ik altijd: hoe zit je er zelf in? Ze moeten

in hun eigen missie geloven anders werkt het

niet. Ik neem ze ook mee in onze plannen. en

missie Onze klanten hebben vaak dezelfde

uitdagingen als wij. We kunnen ze goed

helpen want Rabobank wil deze missie vooral

samen met onze klanten en andere partijen

invulling geven. De verdieping van de

gesprekken met klanten zie ik als mijn

persoonlijke bijdrage aan onze missie in 2018.

Het gaat om het creëren van bewustzijn. Dat

is de basis voor verandering.

De exponentiële groei van de technologie en

alle mogelijkheden die daaruit voortvloeien,

veranderen de bank in hoog tempo. Ik ben

vooral onder de indruk van de blockchain-

technologie. Daarmee kunnen we de

handelsstromen in de voedselindustrie

binnenkort veel efficiënter en duurzamer

maken. Zie blockchain als een soort

elektronische kluis die de eindeloze

papierstroom van contracten en documenten

vervangt. Het is een stuk minder

fraudegevoelig, ladingen kunnen sneller

verscheept worden en de kosten gaan

omlaag. Deze technologie maakt het mogelijk

dat de klant die straks een product koopt in de

supermarkt, precies kan zien waar dat

vandaan komt. Samen met supermarkten

werken we aan de ontwikkelingen van een

app die transparantie in de voedselketen

creëert en stimuleert en daarbij ook de

gelijkwaardigheid binnen de keten.

De financiële sector is de afgelopen jaren sterk

veranderd maar in de perceptie van het

publiek leeft nog vaak het gevoel dat

veranderingen nog te langzaam gaan. De

transformatie zorgt ook voor dilemma's. voor

dilemma’s. Rabobank is al tien jaar bezig met

de verduurzaming van de palmoliesector. Er is

serieuze vooruitgang geboekt, maar er moet

ook nog veel gebeuren. Als partijen achter

blijven met hun transitie naar een duurzaam

model, kun je twee dingen doen: de deur

dichtgooien of in gesprek blijven en helpen

om een onderneming sneller de goede kant

op te krijgen. Wij kiezen voor dat laatste, als

dat kan, en onze missie helpt om de urgentie

van verandering te versnellen, samen met

onze klanten.’
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Excellente
klantfocus

Ieko Sevinga
Lid van de Groepsdirectie en Chief
Information & Operations Officer
Alleen een sterke, stabiele bank kan ervoor

zorgen dat we onze missie Growing A Better

World Together ook echt succesvol kunnen

uitvoeren. Als je mij vraagt wat mijn

persoonlijke bijdrage is aan onze missie dan

ligt die in eerste instantie ook in die hoek:

samen met mijn CIOO team bouwen we

vandaag aan de bank van morgen.

Rabobank is een paar jaar geleden begonnen

met een hele omvangrijke

organisatietransformatie in Nederland.

Iedereen binnen de bank is daar mee bezig.

Deze verandering zorgt ervoor dat de bank

nog sneller, flexibeler en efficiënter kan

acteren voor haar klanten. Binnen mijn

domein van IT en Operations bouwen we aan

een compleet nieuw IT-landschap en de

onderliggende infrastructuur. Doel is het

aantal IT-applicaties significant terug te

brengen. Een ander voorbeeld is ‘One Digital

Workspace’: je kunt als medewerker van onze

bank op elk moment, op elke plek in de wereld

en op elk apparaat veilig en snel inloggen op

ons systeem, net alsof je hier op kantoor bent.

Daarmee geven we wereldwijd efficiënt

samenwerken een enorme boost.

Minstens zo belangrijk zijn onze inspanningen

om onze ambitie ‘Always On’ te realiseren

zodat onze klanten altijd en overal op een

veilige manier toegang hebben tot onze

online dienstverlening. Dat doen we, vind ik,

buitengewoon goed. Als het gaat over het

beheer van data, genieten banken het

hoogste vertrouwen van alle instellingen en

organisaties. Op dat vertrouwen moeten we

heel zuinig zijn.

Al onze ontwikkelteams moeten binnen een

week van idee naar uitvoering kunnen gaan.

Dat kan alleen als je de boel goed op orde hebt

– als bank en ook als medewerker. We

investeren veel in nieuwe manieren van

werken, in nieuwe technologie. De

vernieuwing gaat nu veel sneller en het is

goed om te zien dat er ook meer trots is binnen

de bank op het resultaat.

De afhankelijkheid van externe

arbeidskrachten is lange tijd groot geweest

hier bij de bank. Te groot, vind ik. Daarom

hebben we nu een beperkt aantal externe

partners aangewezen met wie we verder gaan.

En ik zie dat we steeds meer goede mensen

zelf in huis hebben. Dat vind ik een positieve

ontwikkeling. Zo werken we hard aan die

ijzersterke, stabiele bank die de basis vormt

onder onze missie.



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 belangrijk

zijn voor klanten en stakeholders.



Onze leden zijn een belangrijk onderdeel van Rabobank. 
Wij werken samen met onze leden, klanten en andere partners 
om een bijdrage te leveren aan de samenleving bijvoorbeeld 
met het coöperatief dividend en samenwerkingsprojecten, die 
een bijdrage leveren aan een betere en duurzame wereld. 
Via de klantfoto sturen we op de verduurzaming van onze 
klanten. Rabobank werkt als een internationale food en 
agribank aan een duurzame voedselproductie en aan een 
bijdrage aan de wereldvoedselvoorziening, een onderwerp dat 
past bij een coöperatieve bank die zijn herkomst vindt in de 
landbouw. Daarnaast werken we aan het verbeteren van 
welzijn en welvaart in Nederland. 
Om een betekenisvolle coöperatie te zijn is de betrokkenheid 
van onze leden erg belangrijk.  Daarom werken we aan de 
vernieuwing van coöperatief bankieren (versterken 
ledenbetrokkenheid). Onze coöperatieve inrichting houdt ons 
scherp, omdat onze leden feedback geven op onze strategische 
koers en de issues die wij tegenkomen. 
Dit helpt ons om te werken aan het 
vertrouwen in onze sector.

Coöperatiefondsen
Wij reserveren een bedrag 

van onze netto winst voor 

toekomstige investeringen 

in initiatieven voor de 

lokale gemeenschappen 

in Nederland

48,8
miljoen euro

Betekenisvolle coöperatie

Excellente 
klantfocus

IJzersterke
bank

Medewerkers
in hun kracht

Betekenisvolle
coöperatie
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5% 24%

Het is tijd voor verandering: UN 
Environment en Rabobank 

kondigden een ambitieuze 

samenwerking aan om bosbescherming en 

duurzame landbouw te stimuleren.  

Het AGRI3 Fonds is het eerste resultaat 

van deze samenwerking.

 “We willen bijdragen 
aan een betere en 
duurzamere wereld. ”

 Rabobank 

is lid en co-voorzitter van de 

Climate Smart Agriculture 

Working Group van de WBCSD

Partner van WWF 

voor duurzame 

voedselproductie

Partnerschappen duurzame ontwikkelingsdoelen

We meten de duurzaamheids-
prestaties van onze grotere zakelijke 
klanten (obligo meer dan 1 miljoen 
euro) in een ‘klantfoto’, waarbij we 
ze rangschikken van A naar D.

Client Photo

A-label klanten van 

lokale Rabobanken

Wholesale klanten 

met een A-label

2017: 4% 2017: 21%

Rep Trak Score
Reputatie management

70,8
in 2018

2017: 69,5

 Bankieren  
 voor Nederland

Strategies

 Banking
 for food

KICK-START FOOD
Faciliteren van voldoende

en duurzaam geproduceerde
gezonde voeding voor een

groeiende wereldbevolking

Kick-start Earth
Kick-start Waste

Kick-start Stability
Kick-start Nutrition

Kick-start zelfredzaamheid

Kick-start lokale leefomgeving

Kick-start ondernemerschap

We geven om 
de samenleving 

waarin we 
leven

Samenwerkingen duurzame 
ontwikkelingsdoelen

Score van 89 en 
‘Industry Leader’

2017: n/a

44%
Ledenbetrokken
heidscore 2018
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Betekenisvolle
coöperatie

Wiebe Draijer
Bestuursvoorzitter

Aan het afgelopen jaar houd ik een goed

gevoel over. Het resultaat van de

veranderingen die een paar jaar geleden zijn

ingezet, wordt steeds beter zichtbaar. We

onderscheiden ons nadrukkelijker op de

thema’s die aansluiten bij onze missie Growing

A Better World Together. We willen een

betekenisvolle coöperatie zijn die helpt het

welzijn en de welvaart in Nederland te

bevorderen. Een bank ook, die duidelijk

prioriteit geeft aan duurzaamheid en

innovatie. En Rabobank wil daarnaast haar

leidende positie in de Food & Agrisector

wereldwijd inzetten om bij te dragen aan

oplossingen voor het

wereldvoedselprobleem. Bij die missiedoelen

voel ik me persoonlijk zeer betrokken en ze

inspireren me dagelijks in mijn werk voor de

bank.

Hoog op mijn lijstje wensen voor de bank van

morgen staat het verhogen van de

betrokkenheid van onze leden. Rabobank

moet voor iedereen een bank zijn waar je als

lid bij wilt horen. Ik mis bij teveel leden nu nog

dat clubgevoel. Vergelijk het met het

lidmaatschap van de ANWB. Daar voel je je

echt lid en kun je bij pech de Wegenwacht

bellen of krijg je speciale voordelen vanwege

je lidmaatschap. Zoiets wil ik hier ook laten

ontstaan. Het moet leuk en verrijkend zijn om

Rabo-lid te zijn. We moeten een paar iconische

dingen doen zodat leden zeggen: kijk, daarom

ben ik lid van deze bank. We werken nu aan de

vergroting van die betrokkenheid en ik heb

daar positieve verwachtingen over.

Rabobank was jarenlang een koploper in de

branche als het ging om innovaties. Wat bijna

niemand meer weet is dat het online

betalingssysteem iDEAL een Rabo-uitvinding

is. In de loop der tijd zijn we dat innovatieve

imago een beetje kwijtgeraakt, maar ik merk

nu dat we dat weer aan het terugwinnen zijn.

Kijk naar onze Bankieren App in Nederland die

overal de beste waarderingen krijgt. Of kijk

naar de projecten rond blockchain waarin we

ook een leidende rol hebben. Zo zie je Rabo in

hoog tempo de bank van de toekomst vorm

en inhoud geven.

Deze trend zorgt ook voor dilemma's.

Rabobank is nu weer een leidende,

innovatieve bank omdat we bij al onze

diensten versneld digitaliseren. Die

ontwikkeling kan alleen maar doorgaan als je

je bestaande bank aanzienlijk verandert.

Veranderen gaat niet altijd even makkelijk. We

zijn bezig om een op volle snelheid draaiende

bank te veranderen door zoveel mogelijk

diensten simpeler te maken voor onze

klanten. Dat is en blijft een lastige exercitie.

Maar we zijn op de goede weg en hebben een

prachtige missie te voltooien waar ik graag in

mijn tweede termijn als bestuursvoorzitter

van deze bank leiding aan geef.



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 vertegen-

woordigen 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.



Onze medewerkers definiëren wie we zijn. Wij streven 
naar de best mogelijke omgeving waarin medewerkers 
kunnen excelleren en zich ontwikkelen door het 
leiderschaps programma, andere opleidingsmogelijk-
heden en de 3 V’s (Vitaliteit, Verandervermogen en 
Vakmanschap). Samen met onze medewerkers 
kunnen we een bijdrage leveren aan de ambities van 
onze klanten en de maatschappij. Daarbij vinden wij 
het belangrijk dat wij een divers medewerkersbestand 
hebben wat een afspiegeling is van onze maat-
schappij. Tevredenheid van onze medewerkers is een 
speerpunt, want medewerkers zorgen voor tevreden 
klanten. Onze organisatie bevindt zich in transitie. 
Wij zijn ons ervan bewust dat dit veel vraagt van onze 
medewerkers. Tevens gaat dit gepaard met een 
afname in het aantal medewerkers. Wij dragen zorg 
voor onze medewerkers en helpen waar mogelijk 
gedurende de boventalligheid via ons 
mobility center samenwerkt.

Awards Rabobank ontving de CTalents 
award voor haar inspanningen 
voor mensen met een 
arbeidsbeperking.

… dat binnen 6 
maanden een baan 

gevonden heeft

… dat binnen 6 
maanden een eigen 

bedrijf is gestart

66%

% boventallige medewerkers

Excellente 
klantfocus

IJzersterke
bank

Betekenisvolle 
coöperatie

Medewerkers 
in hun kracht

Rabobank, meest favoriete 
werkgever in Nederland.

80%

Medewerkers in hun kracht
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44,4%

40,0%

31,3%

in de raad van 
commissarissen

in de 
Groepsdirectie

in de eerste 
laag onder de 
groepsdirectie

Gender diversiteit
Percentage vrouwen ...

 “Vitale medewerkers hebben 
de energie om hun te aan-
passingsvermogen en hun 
vakmanschap te ontwik-
kelen. Dat is de reden 
waarom we de gezondheid 
en vitaliteit van onze mede-
werkers waarderen  
en koesteren.”

41.861
FTE

Aantal 
medewerkers 

wereldwijd

Onze strategische HR-pijlers 

zijn leider schap en cultuur. 

In 2019 besteden we nog 

meer aandacht aan deze 

onderwerpen omdat ze van 

groot strategisch belang zijn 

voor de bank. 

% medewerkers…
Vitaal Ziek Nooit ziek

77,8% 4,34% 48%

Engagement
scan

60,8

% boventallige medewerkers

Vitaliteit

HR waarden

Leider
schap Cultuur
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Medewerkers
in hun kracht

Janine Vos
lid van de Groepsdirectie en Chief
Human Resources Officer
Als ik naar onze missie kijk, knip ik hem graag

in drieën: het gaat over ‘groeien’, over ‘een

betere wereld’ en over ‘samen’. Mensen

hebben een duidelijk doel nodig om zelf te

groeien en te beseffen waar ze aan bijdragen.

We starten daarom met groei van onze

mensen; groei in vakmanschap, vitaliteit en

verandervermogen. Daarnaast moeten we

onszelf als coöperatieve bank de vraag stellen:

wat is goed voor de wereld? En uiteindelijk

gaat het over de behoefte om samen te

werken.

Wat ons als bank steeds meer onderscheidt, is

het debat dat we hier voeren dankzij de

introductie van onze missie Growing A Better

World Together. We zijn er nog niet maar het

feit dat we er intern en extern op

aangesproken worden, zorgt voor

bewustwording en actie op deze missie. We

willen en moeten dit, want dit is wie we zijn.

En waar ik me persoonlijk sterk voor maak is

om alle medewerkers hierin mee te nemen.

We hebben afgelopen jaar veel stappen

vooruit gezet, maar er is nog veel te doen. Wat

ik ons toewens, is dat we nog overtuigender

durven opstaan waar dat nodig is. We moeten

het gesprek met klanten vaker en intenser

aangaan. Dat is moeilijk en het vergt moed en

eerlijkheid, maar het loont altijd. Als we in

staat zijn om dat nog beter te doen, groeien

we verder als bank en als mensen. Daar werken

we hard aan en ik wil heel graag die menselijke

kant van ons verhaal verder blijven

ontwikkelen.

Ik besef ook dat niet iedereen mee wil of mee

kan in de transitie van Rabobank. Veel werk

binnen de bank verandert in zo’n hoog tempo.

De urgentie is hoog. Het vraagt veel van

medewerkers om zich aan te passen. De bank

wil ze daarin aan alle kanten helpen en

begeleiden, maar er moeten tegelijkertijd ook

banen verdwijnen. Daar zit spanning op,

natuurlijk. Zaak is ook als werk verdwijnt om

te zorgen voor goede begeleiding van werk

naar werk. Daarin laten we prachtige

resultaten zien. Al blijft het loslaten - en dat is

niet makkelijk. Wat ik mooi vind, is dat vaak de

trots op wat mensen hier geleerd hebben

uiteindelijk overheerst.

Ik denk dat collega’s die voelen wat we met

onze missie kunnen betekenen, ook bereid en

in staat zijn daarin mee te gaan en zich te

ontwikkelen naar de toekomst. Als dat lukt,

kunnen we samen echt veel moois tot stand

brengen.



IJzersterke
bank

De Rabobank blijft een model van

stabiliteit,  betrouwbaarheid en

soliditeit.  Onze dienst-verlening is

efficiënt  en concurrerend qua kosten,

en we optimaliseren onze balans

voortdurend. We doen de juiste

dingen goed, of zelfs uitzonderlijk

goed, waarbij iedereen

verantwoordelijk-heid neemt, zich

bewust blijft van de risico’s en zich

professioneel gedraagt.



Wij bieden institutionele beleggers een relatief 
veilige beleggingsoptie door de uitgifte van 
obligaties en achtergesteld vermogen. Met onze 
verbeterde financiële prestaties (o.a. balans
optimalisatie, portefeuillemanagement) en 
sterke kredietwaardigheid. Hiermee, borgen we 
de continuïteit van Rabobank. Dit doen we ook 
door te sturen op de kostenkant en zo tot een 
verbetering van onze efficiency ratio te komen. 
Maar dit doen we niet ten koste van alles. Het 
bereiken van ons efficiency doel is een geleide
lijk proces, omdat we ook willen investeren in de 
ontwikkeling van onze klannten, leden en 
andere partners. Door te voldoen aan en voor
bereidingen op (toekomstige) wet en regel
geving en ons aan te passen aan de veranderende 
klantbehoefte zorgen we ervoor dat we ook in 
een veranderende economie waarde kunnen 
blijven creëren voor al onze 
stakeholders.  

Ambities 
2020  
Financieel
kader
2016-2020

Resultaten  
2018
31 december 2018

Funding en 
liquiditeit

Wholesale funding

€150m

Efficiency ratio
inclusief toezichtsheffingen

53-54%

Winst- 
gevendheid

ROIC

>8%

MREL
kapitaal vereisten

30,96%

Fully loaded 
CET1 ratio

>14%

Funding en 
liquiditeit

Wholesale funding

€153m

Efficiency ratio
inclusief toezichtsheffingen

65,9%

Winst- 
gevendheid

ROIC

7,4%

Kapitaal
buffer MREL

28,25%

Fully loaded 
CET1 ratio

16,0%

IJzersterke bank

Excellente 
klantfocus

Betekenisvolle 
coöperatie

Medewerkers
in hun kracht

IJzersterke
bank
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3.004
miljoen euro

12-31-2017 2.674 miljoen

Financiële middelen

42,2 miljard
12-31-2017 39,6 miljard

Eigen  
vermogen

342,4 miljard
12-31-2017 340,7 miljard

Toevertrouwde 
middelen

+12%

 “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.”

Netto winst

Unieke  
startpositie om  
de missie waar  

te maken

4.193
miljoen euro

416,0
miljard euro

103,1
miljard euro

118,0
miljard euro

-6% +1% +5% +2%

Onderliggende winst 
voor belastingen

Particuliere 
leningenportefeuille

Leningportefeuill 
F&A

Leningportefeuille 
handel, industrie en 

dienstverlening

Ratings

S&P Global Fitch

Moody’s DBRS

A+ AA-

Aa3 AA

153,2 miljard
12-31-2017 160,4 miljard

 Wholesale  
funding

12-31-2017 4.465 miljoen 12-31-2017 411,0 miljard 12-31-2017 97,8 miljard 12-31-2017 115,2 miljard
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IJzersterke
bank

Bas Brouwers
lid van de Groepsdirectie en Chief
Financial Officer
In mijn beleving was 2018 een jaar waarin we

de blik weer verder naar voren hebben gericht.

We zijn al een paar jaar bezig met de

transformatie van onze bank, waarin we

verschillende stappen nemen om de bank

klaar te maken voor de toekomst. Dit vereist

een verandering in denkwijze met een meer

toekomst gerichte focus. Onze missie

‘Growing a better world together’ zorgt in dat

proces voor extra cohesie. Ik zie het echt als

een bonus dat wij ons werk in deze context

mogen doen.

De concrete voortgang in het afgelopen jaar

zit voor mij vooral in de verdere doorvertaling

van de missie en de vier pilaren van onze

strategie (ijzersterke bank, medewerkers in

hun kracht, betekenisvolle coöperatie en

excellente klantfocus) naar concrete

initiatieven en doelen. Dit heeft onze

strategische richting duidelijker gemaakt,

waardoor de instelling binnen de bank beter

is afgestemd op onze algehele missie. Om in

deze missie in de toekomst duurzaam waar te

kunnen maken, hebben we ons

gecommitteerd om de rock-solid bank te

blijven die we nu zijn. Ik ben trots op de

vooruitgang die we het afgelopen jaar hebben

geboekt; we hebben onze kapitaalpositie

versterkt, we hebben onze financieringsmix

gediversifieerd en we zijn doorgegaan met het

optimaliseren van onze balans, anticiperend

op toekomstige wettelijke vereisten.

Het werk bij een bank verandert in hoog

tempo, dit geldt ook voor de benodigde

vaardigheden. En met alle data die we ter

beschikking hebben, met alles wat hier in de

boeken staat, kunnen we nog veel beter de

toekomst duiden. Data geven je de harde

feiten en data driven werken, leidt

automatisch tot meer waarde gedreven

adviezen voor onze collega’s en klanten. Het

zorgt er ook voor dat de mensen die in het

financiële domein van een bank als de onze

werken tegenwoordig andere talenten

moeten hebben. We zijn constant op zoek

naar mensen met data expertise en

analytische vaardigheden om de

transformatie naar een data gedreven

organisatie vooruit te helpen.

Het vraagstuk waar we als bank nu veel over

nadenken is de juiste balans vinden tussen

enerzijds effectief investeren in een gezonde

bank voor morgen en aan de andere kant

ervoor zorgen dat we op korte termijn nog

meer kosten efficiënt worden. Het is een

lastige afweging en het is belangrijk om

voortdurend te bepalen waar je op welk

moment de meeste nadruk op legt. Met onze

cost/income ratio lopen we achter ten

opzichte van onze eigen doelstellingen. Maar

intussen investeren we in een sterke, stabiele

bank en een prachtige missie.
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IJzersterke
bank

Petra van Hoeken
lid van de Groepsdirectie en Chief
Risk Officer
‘Ik heb vanaf het begin hard gewerkt om alle

kennis rond risico en bankieren te bundelen.

In het verleden was dat binnen de bank op

veel gebieden gescheiden. Door de

verschillende risicospecialismen risk, legal en

compliance nadrukkelijk te integreren,

kunnen onze experts beter samenwerken om

klanten te bedienen en om hun commerciële

collega's te adviseren ten aanzien van het

besluitvormings- en controleproces. In deze

uitdagende marktomgeving, waarin de vraag

van klanten en maatschappij steeds

verandert, heeft Rabobank een

multifunctionele maar geïntegreerde aanpak

van risico's.

Het afgelopen jaar hebben alle werknemers in

het risk en compliance domein tijd en energie

gestoken in het verbeteren van hun kennis en

vaardigheden. Ook is er hard gewerkt aan de

omvangrijke veranderingen in de vereisten

door de toezichthouder. Er is bankbrede risk,

legal en compliance governance

geïmplementeerd, evenals frameworks voor

beleid - en besluitvoering en de reporting

discipline. We hebben het '3 lines of defense'

model steviger neergezet voor het managen

van risico's in de complexe wereld waarin we

actief zijn. Dit vraagt om een explicietere

scheiding tussen tussen de

verantwoordelijkheden van de business en

risk als het gaat om control en het nemen van

risico's, en een meer pro-actieve en

vooruitziende blik.

Natuurlijk is dit niet altijd gemakkelijk

geweest. Het is soms voorgekomen dat de risk

en compliance officers, maar ook ikzelf als

CRO, 'nee' hebben moeten zeggen. We komen

verschillende dilemma's tegen we tegen

elkaar moeten afwegen. We moeten

transparante beslissingen nemen in het

belang van de klant terwijl we ook rekening

moeten houden met de belangen van andere

stakeholders en de maatschappij. Dit betekent

soms (1) het afwijzen van een nieuwe

krediettransactie als blijkt dat onze zorgplicht

zwaarder weegt dan het klantbelang, of (2) dat

we aanvullende informatie opvragen bij

klanten over hun transacties of de herkomst

van hun vermogen, zodat we

witwaspraktijken effectief tegen kunnen

gaan. Het maken van deze afwegingen

betekent ook dat we (3) geen gebruik van (big)

data maken voor innovatie doeleinden als

blijkt dat dit botst met de privacy wetgeving.

Of (4) dat we niet investeren in een initiatief

op het gebied van circulaire economie als het

duurzaamheidsaspect op de lange termijn

niet geborgd is. Uiteindelijk hebben de klant

en de maatschappij het meeste baat bij een

weloverwogen besluitvormingsproces. We

doen het voor de lange termijn!

In 2018 was er ook veel meer aandacht voor

de maatschappelijke rol van Rabobank als

poortwachter op het gebied van

klantintegriteit, met als doel het tegengaan

van witwassen, financiering van terrorisme en

het zakendoen met sanctielanden. In veel

opzichten is de poortwachterrol van een bank

vergelijkbaar met de noodzakelijke gewenste

beveiliging op een vliegveld. Het is onze taak

om de wereldwijde banksystemen en het

betalingsverkeer 'schoon' te houden. Mijn

teams hebben aanzienlijk veel tijd, inspanning

en geld besteed aan het voortdurend

verbeteren van onze kennis, modellen,

systemen en processen op dit gebied. Een

noodzaak, en tevens onderbouwing van onze

strategie, om een betekenisvolle coöperatie te

kunnen zijn.

Ik ben trots op wat mijn team wereldwijd

bereikt heeft. Met hun toewijding,

professionaliteit en leiderschap geven wij

invulling aan onze missie 'Growing a better

world together'.
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Uitgave
Rabobank

Communications & Corporate Affairs

Croeselaan 18

Postbus 17100

3500 HG Utrecht

Nederland

Telefoon 030 216 0000

E-mail: jaarverslagen@rabobank.nl

Dit document ‘Verkort Nederlands verslag 2018’ is een verkorte

Nederlandse samenvatting van het volledige bestuursverslag

over 2018, dat we alleen in het Engels publiceren. Het

overeenkomstig wettelijke voorschriften opgestelde

bestuursverslag en de jaarrekening 2018 van Rabobank zijn

gepubliceerd in de Engelse taal en opgenomen in het Annual

Report 2018. Voor een goed inzicht in de gang van zaken en de

positie van Rabobank over 2018 is kennisneming van het Annual

Report noodzakelijk.

Colophon
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