
Landelijke dialoog 2018

#rabodialoog

Welkom!
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Programma
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• 14.00 uur Welkom en inleiding 
• Welkomstwoord 

• Presentatie ‘De toekomst van Nederland’ 

• Start dialogen aan tafel

• 16.30 uur Terugkoppeling en afsluiting

• 17.00 uur     Borrel
#rabodialoog
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Wat en waar zoeken we?
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Nu

Toekomst

Ik Wij
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Relevant trends: een deelverzameling
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• Growing need for convenience

• From assets to access, from 
products to solutions

• Urbanisation

• Ageing population and war on 
talent

• Influence of millennials

• Trust shifts to non-traditional 
players and solutions

• Increasing social divisions and
unequal growth of wealth 
distribution

• Liberalization of capital markets 
in Europe

• The bank as a utility company

• Increasing need for self-realization

• High debt burden

• Rise of the review economy

• More attention for sustainability

• Acceleration of the energy transition

• Mobile first

• Eco systems: more cross-pollination
between sectors

• Rise of integrated thematic 
platforms

• Increase of non-regulated products 
and services

• Increasing need for cooperation by
banks

• New social relationships

• Stricter financial regulation and 
capital requirements

• Clients are less self-reliant

• Increasing unpredictability political 
actions

• Long-term low  economic growth 

• Long-term low interest rates

• Rise of Cryptocurrencies and 
Alternative Currency

• Rise of intermediaries

• Entrance by BigTechs

• Unbundling of the value chain based 
on FinTech

• Growing labor substitution through 
technology

• Increasing data protection 
requirement



Food security

Food waste

Food traceability

Alternative proteins

Indoor/ urban farming

Crowdfarming

New farming techs

Precision farming

Small holding farmers Farmers succession
planning

Population growth

Stress of natural 
resources

Scaling new techs

Circular economy Climate change

Water usage

Renewable energy

Energy capture, 
storage and transmission

Animal welfare

Autonomous 
vehicles

Land governance

Robotisation
Internet of things

Machine learning

Open API

Cloud services

Biometrics

Artificial Intelligence

Rising cyber 
dependency

Fintechs
Big data and analytics

Drone technology

Advanced materials and 
nanotechs

Online marketplace and 
mobile applications New nature of work

Consumer 
engagement

New energy sources

Sustainable 
investments

Social welfare

Technology advances

Business succession and 
family governance

Start-ups

Small 
businesses

Co-working

Peer2peer lending

Kickstart funding

Crowdfunding

Networking and 
knowledge sharing

Migration

Sharing economy

Urbanization

Ageing 
population

Gender 
equality

Political 
uncertainty

Healthcare

New forms of education

Millennials

Greater need for 
transparency

Transformation of 
employment

Real time 
economy

Global 
ecosystems

Strong network 
effects

Pensions

Self employment and 
income variability

Alternative financial 
products

Customer 
empowerment

Mortgages & housing

New payments 
alternatives

Wealth 
management

Personal finance 
advice
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Een overzicht van maatschappelijke trends relevant voor Rabobank



Energietransitie
realiseren

Verduurzaaming
vastgoed

Naar economisch
duurzaam agri model

De grote transities in Nederland: Diverse mogelijkheden om 
impact te hebben als coöperatieve bank

Naar halvering van CO2-uitstoot in 
2030 t.o.v. 1990  

Naar een energiezuiniger
vastgoed en verlaging van  

CO2-uitstoot

Naar een nieuwe balans tussen
concurrentiekracht en

maatschappelijke acceptatie

A B C

Naar een circulaire
economie

Verhogen groei MKB en 
grootzakelijk

Hoge druk op aarde en 
grondstoffen kan worden verlaagd 

door kringlopen te sluiten

Naar een structurele verbetering
van het groeivermogen van het 

bedrijfsleven

D E
Naar integrale benadering

zelfredzaamheid

Regionale transities
versnellen

Zegt u het maar

Investeren in 
arbeidsvermogen, financieel 

vermogen en gezondheid  

Beheersbaar maken van 
urbanisatie en krimp

G I
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Zegt u het maar
H

F
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Wij staan moedig op voor vier klant-
Problemen met grote maatschappelijke 
impact en respecteren daarbij de grenzen 
van de milieugebruiksruimte 

Voedsel

Ondernemerschap

Zelfredzaamheid

Vitale leefomgeving

Faciliteren van voldoende 
gezonde voeding voor de 
wereldbevolking

Stimuleren van gezonde 
groei voor ondernemers.

Stimuleren van een duurzaam
inkomen voor Nederlandse
huishoudens

Stimuleren van welvaart 
en welzijn in de lokale 
gemeenschappen

Duurzame en gezonde 
groei, ontwikkeling en 

vooruitgang

Verder ontwikkelen en 
versterken van 
leefomgeving

We geloven in de kracht 
van coalities, we doen 

het samen
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Welke kansen zien we om de 
maatschappelijke 

vraagstukken samen aan te 
pakken?

(en hoe kan Rabobank hier 
aan bijdragen?)
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In dialoog
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Landelijke dialoog 2018

- Ga naar menti.com 
- Gebruik de code 731420

Welkom terug!
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Bedankt voor uw bijdrage!
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