
De Rabobank behoort tot de sterkste financiele instellingen van de 

wereld. Ondanks dit succes ontstond er enkele jaren geleden de 

behoefte aan een nieuwe orientatie op de toekomst en op de weg 

die de Rabobank daarin wil gaan. Om die reden werd er de afgelo

pen jaren door duizenden Rabobank-bestuurders gediscussieerd. 

Resultaat was dat doelstelling en structuur opnieuw werden gefor

muleerd. Het creeren van waarde voor aile klanten en de samenle

ving kwam centraal te staan. Maar, hoe krijgt de missie van de 

klant centraal stellen en maatschappelijke betrokkenheid concreet 

gestalte? 

Rahohankorgani-,a tic 

D
C 

hecft niet te klagen Dit 

jaJr wordt hct hondcrdja

rig he-,taan gcvierd Ooit 

opgcricht naar Jnalogic 

van een idee van de Duit-,c 

burgemce'>lcr Raiffei'>en 

over zclforganr<-.atic op hct 

arme platteland. Nu, na de 

ecr'>le ccuw van haar bc

<,taan, hehoort de Raho

hank tot de <,terk-,u: finan

ciclc imtellingcn in de we

reid. Vrucht van de <,amen-

uniekc tripe! !\-"1·11tint( de huog<,te waar

dcring die internationalc financicle ra

tingin-,tituten kunnen toekennen. De 

activiteiten groeiden flink, het bedrijl-,. 

wcrking vJn -n1on1cntcel

ruim ·!70 zell-,tandige, lo

kaal gewortelde Rahohan

ken. Fn nog '>teed-, cen in

re-,ultaat groeide op ccn 

gczondc \Vijzc n1ce. 

Ondanh deze voor'>poed 

i'> de laat'>te vijf jaar door 

de duizcndcn be-,tuurdcr-, 

van de Rahohank uitge

hrcid aandacht hc'>tecd 

aan de toekom<,t. Aan vra

gen ak 'Wat moet de rol 

van de Rabohank zijn in 

de <,amcnlcving in de ko

mende decennia'', 'Willen 

we nog ccn co()pcratic Drs. I G. H. Villi Schalk 
hlijvenc' Want de lcden en 

klanten emancipeerden en de 

bedrijf-,activiteiten evoluecrden, maar 

hielden de cniiperatieve rol en coiipera

tieve <,lructuur wei gelijke tredc Fen 

'>lrumcnt in handen van lokalc gemeen

'>chappen. De vernwgen,ha'>i'> ;., intu'>

'>cn zo '>olide dat de Rahobank daarvoor 

wordt heloond met een wcrcldwijd 
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hrede en indringende interne discu"ie, 

de zogeheten C:oiiperatiediscw,sie, 

werd dit voorjaar algerond. Het re<,ul

taat? Het coiiperatieve fundament 

worth vernieuwd en krijgt een nog bre

dere verankering in de samenlcving. En 

de Rabobank blijlt haar ei-

Len. De vroege voorlopers van de hui

dige Rabobank zaten daarbij als een 

spin in het economisch web. Wat be

gun a!, een verzameling van kleine 

plattebndsbanken heelt in de algelo

pen eeuw ogemchijnlijk een volledige 

melamodo<,e ondergaan 

gen coiiperatieve koer<, 

volgen, gericht op het ere-
Een succesvolle en is uitgcgroeid tot cen 

solide en omvangrijke 

internationalc linanciclc cren van waarde voor haar vreemde eend in 
klanten en het helpen van 

men<,en in hun economi
de bankenbijt. groep Een ogen,chijnlijke 

metamorfo<,e, want de ont-

sche ontwikkeling Loblc 

gemeenschappen moeten de Rabobank 

blijven crvaren als hun eigen bank. 

Want de Rabohank wil midden in de 

samenlcving staan. 

Uit nood geboren 
lind vorige eeuw was de heperkte 

welvaart in orb land in handen van wei

nigen. Vee! memen leelden in grote 

armoede en afhankclijkheid. In die tijd 

werden in tal van plaatsen in ons land 

de eerste lokalc lloerenlcenbanken en 

Raillei<,enbankcn opgericht. Krcdiet

coiipcratie<, waarbinnen boeren en tuin

dcrs -en later ook andere ondernemers

de handen ineen sloegen om onderling 

hun veelal zecr beperkte economische 

bedriJvigheid te financieren. Ieder lid 

garandeerdc met zijn eigen 'hczit' de 

schuld van cen andcr Ook overige 

burgers vertrouwden spaargeld aan de

ze banken toe. Het betekende een 

nieuwe vorm van zellorganisatie binnen 

lokalc gemeen<,chappen. een antwoord 

up de afhankclijkheid van woekerprak

tijken van malalide geldschietcrs en 

-naar is gehlcken- ecn bclangrijk in<,tru

ment om de armocde te verdringen. 

Deze vorm van <,amenwerking lerdde 

tot cconomi'.che emancipatie van nict 

aileen individuelc mensen, maar tegeliJ

kcrtijd van hun on1gcving en de gc

meenschap waarvan zij dcel uitmaak-

wikkeling van de Rabo

banken verliep parallel aan de ontwik

keling van de <,amenleving als geheel. 

ln de banken hleven en hlljven daarin 

lokale door haar !eden be,tuurde coii-

peraties die SAr\1FNWERKFN nog 

steed, mel hoofdlctters schriJven. 

Een vernieuwde doelstelling 
I\ let de economi,che ontwikkeling van 

de samcnleving grocidc de dicnstvcrlc

ning van de Rabobank. ,\ 1aar met hct 

naderen van haar ecr<,tc eeuwlecst en 

van een nieuw millennium hlcek cnkelc 

jarcn geleden duidelijk bchoefte aan 

een nieuwe orientatie op de toekomst 

en op de weg die de Rabohank daarin 

wil gaan. De doelstelling en <,tructuur 

van de Rabobank werden daarom in de 

afgelopen jaren intern door de duizen

dcn be<,tuurder<, bedisur<,<,ieerd en ten

,Jotte opnieuw gclormulccrd. I )e coii

peratieve structuur wonit wegens <,uc

ces geprolongeerd, en hoolddoelstcl

ling is niet Ianger aileen het tegen zo 

gunstige mogelqkc conditics vcrstrek

ken van kredieten aan ondernemcr<,, 

maar het r-calisercn van waarde voor j] 

haar klanten. Die waarde moet onder 

mecr tot uiting komen in het aanhieden 

van een breed pakket financiclc dien

<,tcn en producten tegen optimalc con

ditie<,, niet aileen qua tarievcn, maar 

ook qua service en kwalitcit. De hank 



qeil zich tot taak om voor iedereen hc

'>chikbaar te ziJn en gccn ondcr<;cheid 

te maken. Crote en klcinc kbnten ziJn 

welkom, riJk en minder hedecld, parti

culier, hedrijl, vcreniging ot <;tichting 

En in het verlcngde van haar financiele 

dien<,tverlcning wil de bank waar moge

lijk ecn hijdragc lcveren aan doelcn van 

plaahelijk en algemeen hebng In hct 

kort zijn dit de uitgang'>punten die dit 

jaar zijn gdormuleerd al' bakcn voor 

de toekom<;t. 

Hct centraal <;tellen van aile klanten in 

de doel-.telling !'>, hoewcl al Ianger 

praktijk, formeel nieuw. In de eerstc pe

riode van het bestaan van de hank ging 

hct vooral om kredietverlening aan 

hoeren en tuinders. Celcidelijk ver

'>chool hct accent naar kredietverlcning 

aan hedrijvcn in het algemeen. Aile on

dernemers met kredieten wcrden -ver

plicht- lid. Nu krijgt de grote grocp 

particuliere klanten ook lormeel een 

gelijkwaardige plaat-. in de doelstelling 

van de Rabobank en staat het inmiddeJ, 

niet mecr verplichte lidmaat,chap ook 

voor hen open. Daarmee werd de ont

wikkeling van kredietcoiiperatic tot 

hrcde hnanciclc dienstverlcncr op coii

peratieve basi<; hekrachtigd Dit is een 

logischc stap die pa'>l hij de ontwikke

lingcn in de <;amenlcving als gehecl en, 

als algelcide daarvan, in de Rabohank. 

Lokaal bestuur 
De zelf,tandige Rahohankcn hlijvcn lo

blc coiiperatie'>. Dczc zijn op hun 

heurt lid van de centrale co(iperatie 

Rabohank Nederland. De organi<;atic 

heelt dus een duhhelc coiiperatie-struc

tuur Len coiiperatie heelt aJ., kenmerk 

dat het een hedrijl uitoelcnt in vereni

gingwerhand. Kbnten kunnen lid wor

den van de loblc Rahobanken. AI-, lid 

kunnen zij hinnen hun loblc Rabobank 

de zeggen<;chap uitodenen die aan het 

lidmaat.,chap i'> vcrhonden. Daartoe be

hoort onder meer het, via de lcdenver

gadcring, goedkeuren van het gevoerdc 

helcid en het hcnoemen van llestuur en 

Raad van Toezicht. Voor de toekom5t 

van de Rahobanken als cooperatie'> is 

het belangrijk dat hun verenigingskant 

gocd blijlt functioncren l\1et hetrokken 

lcden die de hank kriti-;ch de maat ne

men over de dienstvcrlening en die op

vattingen hchben over en suggestic'> 

v66r de rol die de hank midden in hun 

loble gemeenschap kan <,pelen. 

De laatste jaren is omvang en werkge

hied van lokale hanken sterk toegeno

men door cen groot aantal onderlinge 

fusies Dit fusieproces hedt binnen de 

Rabohankorganisatie ook de vraag op

geworpen welke de mcest wen-;elijke 

<,chaalgrootte is voor loble banken. De 

conclusJcJ Lokalc hanken moeten zo 

groot zijn als noodzakelijk, maar zo 

klein als mogelijk Zij moeten aanslui

ten bij de woon- en werkomgeving van 

hun kbnten. De menselijke maat is be

langrijk. De mensen moeten het gevoel 

hebben dat ze erbij kunnen, moeten 

zien dat zij de zeggenschap hebben. 

Kortom: dat het 'hun eigen' hank is. 

Meerwaarde 
j}Fijn

11

, kunt u zeggcn, 11dic zcggcn

schap". "Sympathiek ook, dat coopera

tieve, maar wat is nu echt de meer

waarde?" Het oordecl over hct voordcel 

blijlt aan de klant, maar enkelc voor

beclden zijn wei tc schetscn. 

De HllltJPcl<Jrde. De Rabobank stelt de 

kbnt ccntraal. llij alles wat de bank 

doet wil ziJ zich de vraag stellen: Is dit 

in het he lang van de klanP Win'>t is cen 

noodzakelijke randvoorwaarde, maar 

geen doe I op zich. Hier verschilt zij es

sentieel van hijvoorheeld een beursgc

noteerde bank, waarin winstmaximali

satie het doe! is, teneinde aandeel-
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houders tevreden te stellen. De Rabo

hank heeft klanten en leden, maar geen 

a a ndee 1 houders. 

De relatlc. De Rabohank 'gaat' dus niet 

in eerste instantie voor die lucratieve 

transactie, maar werkt primair vanuit 

het helang van de klant aan een duur

zame relatie met die klant. Dat zij hij 

tegcnslag lang achter de klant blijh 

staan zit een coiiperatieve hank 'in de 

gcnen' en is in dit Iicht een open deur. 

De 'aamPezig!Jcidswaarde' Fen goed lunc

tionerende cooperatieve bank kan mati

gend werken op de wimtmarges en dus 

op de tarievcn in de gehelc bancairc 

sector in een land. Een coiiperatieve 

hank hoeft immers niet meer winst te 

maken dan nodig is om zeit tinancieel 

gezond te hlijven en haar functioncren 

ook in de toekomst mogelijk te blijven 

maken. Ter illustratie: de Europese 

Commissie onderzocht in de twcede 

helft van de tachtiger jaren in verschil

lende Europese Ianden tegen welke ren

te enerzijds de staat, anderzijds een ag

raricr kon lenen. Wat bleek: In Ianden 

met ccn goed ontwikkeld coiiperaticf 

bankwezen (Duitsland, Frankrijk en 

Nederland) was het verschil tu"en de 

door de staat en door de agraricr he

taalde rente veel klciner dan in andere 

Ianden. Nederland kwam dc<;tijds als 

bcste uit de bus. Van de aanwczigheids

waarde profiteert dus niet aileen de 

klant van de Rahobank zeit, maar indi

rect ook de samenlcving als gcheel 

De zeqgemc!Jaf' Klanten kunnen als lid 

door hun zeggcnschap bewaken. dat 

hun bank zich maximaal impant voor 

optimalisatie van de dienstverlcning 

aan haar klan ten en voor constructieve 

bijdragen aan de <;amenlcving, en niet 

voor maximalisatie van de winst. 

De toeqanq De kredietcoiipcraties zijn 

dcstijds opgericht omdat anne boeren 

en tuindcrs geen toegang hadden tot 

de normalc hnancieringskanalcn. Fen 

goed functionercnd coijperatief bank

wezen kan zorgcn dat ook minder 'lu

cratieve' maatschappelijke groeperin

gen toegang hehben lot financiele 

diensten. Ondernemingen met winst als 

doclstelling kan men moeilijk verwijten 

dat zij vooral de meest aantrekkelijke 

klanten opzoeken In de Verenigde Sta

ten wordt zelts bij wet algedwongen 

dat banken ook in minder interessante 

buurten ol regio's diensten verlenen. 

En last lmt not leasL de maatschaf>l,elJjke ml 

Maatschappelijk betrokken 
De Rabohank is de grootste bank in de 

Nederlandse markt en behoort tot de 

dertig grootstc ban ken tcr wcreld. Ze is 

via haar dochter Rabobank Internatio

nal actid in bijna veertig Ianden en 

heett daarnaa<,t dochterondcrnemingen 

die actid zijn op hct gebied van onder 

andere uer~ture wpital ( Ci Ide). vermo

gensheheer ( Robeco Croep). verzcke

ringen (lntcrpolisl. lwsintJ" tradefiillmce 

(De Lage Landen I. fmthlie hmkin<J 

(Schretlen & Co) en scheep<,hnancie

ringen (Nedship Bank). De Rabohank is 

de enige niet overheidsgebonden bank 

tcr wercld die van aile grote ratinginsti

tuten in de wereld het prcdikaat Triple A 

heett gckregen De Rahohank i'> actiel 

bij het begelciden van ondcrnemingen 

naar de hems, bij complexe transactie<, 

op de intcrnationale kapilaalmarkt en 

aanwezig in grote tinancii'lc centra in 

de wereld als New York, Singapore, 

Hong Kong, Frankfurt en Lunden. De 

Rabohank kent de internationale we

reid van hct geld Hoc verhoudt zich 

dat tot maatschappelijke bctrokkcn

heid: 

Zonder uitputtcnd te willen zijn volgt 

hier cen aantal illu<,traties. De bonder

den lokale Rabobanken hebben in ons 

land -naast de bijna 2000 kantorcn-



ook nog mecr dan zcshonderd plaat<.en 

waar zij 'zittingen' houdcn, plaatscn 

waar zij op va<>te tijdcn haar klanten 

opzoeken zoals buurthuizen en be

jaardcncentra Deze Rabobankcn zijn 

zich van hun rol in de <,amenleving 

bewust. Zc willcn initiaticvcn ontwik

kelen ol <;tcuncn die een bijdrage leve

ren aan welzijn en welvaart. Vaak gaat 

hct daarhij om activitciten gekenmerkt 

door participatie. zellorganisatie en 

<,amenwerking Zij helpen met kennis, 

laciliteiten en linanciele middelen. AI

leen a! vong jaar droegen de loblc Ra

bobanken en Rabobank Nederland 

voor tientallcn miiJoenen bij aan tal van 

maatschappclijke doelen. Projecten op 

het gehied van werkgelegenheid, vrij

willtgerswerk, wclzijmzorg, oplciding 

en duurzaamheid. Maar ook op het ter

rein van integratic in een multiculturele 

samenlcving, <,tudics naar mogelijkhe

dcn voor plattelcmdsvernieuwing en 

projecten voor ouderen. Menig dorp, 

menige <;tad heeh zo zijn eigen initia

tieven waarin de Rabobankgemeen

<,chap participeert. 

Ook via het Rabobank-Projectenlonds 

vinden jaarliJks belangelom miljoenen 

hun weg naar projecten die een alge

mcen economi<;ch belang dienen oldie 

ten goede komen aan een <;pecilieke lc

dengroep In 1997 werden 57 projecten 

onder<;teund op het gebied van kwali

tcihzorg, alzetbevordering, emancipa

tie, gezondheid<;zorg, arbcidsomstan

digheden, voorltchtmg en milieu. Ook 

over onze landsgrcnzen strekken zich 

de maat-,chappelijke inspanningen uit. 

Vanuit de win'>l van de lokalc Raboban

ken en met hun experti'>C en mankracht 

wordt de Stichting Stcun door Rabo

bankcn I SSRJ gevoed. Ceinspireerd 

door de ont<,taan<;ge<;chiedenis van de 

Rahobank helpt deze '>tichting in Ian

den met matig- ol onderontwikkelde 

UlV 7iH '!X 

economiecn bij het opzetten van cob

peratieve banken. Sri Lanka, Tanzania, 

Peru, Vietnam, lndonesie, Roemcnic, 

Cuatemala en Ecuador zijn voorbecl

den van Ianden waar SSR de laatste ja

ren acticf was. 

En een laatsle illustratie: de Rabohank 

vormt mel ASN-bank en Triodosbank 

het drietal Nedcrlandse banken dat 

het Ll11iled Nations Environment Proqramme 

( UNEP) hedt ondertekend. Door dit te 

doen hcelt ze zich verplicht haar mi

lieubcleid verder te ontwikkclen en in 

haar interne bedrijt'>proces en diemt

verlening tc integreren. 

De Rahobank werd opgericht door 

merl'>en die elkaar zochten en vonden 

in de dagelijksc <;trijd voor hun bestaan 

en heelt een eeuw historic waarin haar 

be<;taamrecht volop werd bewezen a]<; 

lokaal economisch vliegwiel bestuurd 

door cigen !eden. Ze i'> een bank met 

een opvallende missie die is gericht op 

het crecren van waarde voor haar klan

ten en de samenlcving en ze i'> bijna 

lctterlijk 'van aile (linanciele) markten 

thuis', heelt indrukwekkende marktaan

delcn in Nederland 1 en geeh tegelijker

Lijd beduidende maatschappelijke im

pulsen. 

"De Rabobank midden in de samenle

ving" Niet meer dan een gocd gevon

den reclamezin 61 realiteiP U mag het 

zeggen. 

Drs J C II Vt/11 Sc!Jc11k is tPoorduoerder 

van Rahohcmk Nederland 

No ten 

H1jnu. CCn op de twcc Ncderlander<., ol heJrl)

ven hecJt Cl'll zakclijkc rclatic met de RJbo

hJnk Uc hank vcrzorgt 25'!;, van de \VOnlng

hypothckcn en hl)nJ 90 1Y{) Vllll d(' hnatll rt:rrng 

VJn de Jgrarr'>Lhe '>l'Llor, zt: bchccn 40% VJll 

de '>pJartcgocdcn en hcclt ecn mJrkta<lndt:el 

Vtlll -1-0% rn hct 1\bddt:n- en Klctnbcdrrd. De 

RahohJnk vcrzorgt CCn op de vrer overhocktn

gen tn ht:t hctr:drngwcrkccr 
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