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Rabobank: inspirational teaching
vraagbaak online: gerelateerd aan
zorg etc, ted talk rabobank.

Meer bezig houden met stimuleren van 
nieuwe ontwikkelingen. Hoeveel 
ruimte is voor nieuwe ideeën om te 
financieren? Het is moeilijk om aan
geld te komen, is dat houdbaar, het 
werkt niet als het eerst bewezen moet 
hebben, veel oude financieringsregels,

Hoe meer toekomstgericht maken? 
Groen is niet het enige. Je wil graag 
dat je onderneming zo wordt, dat je 
er van kan leven. Begrip is 
ontzettend breed begrip. Veel verder 
als planet proof. Gebruik de planeet 
om verder financieel duurzaam te 
worden.

Mijn droom is dat we 
gaan zien wat er al is. 
We kennen er alleen 
geen waarde aan toe.

Toekomstbestendig bestaat niet, 
maar toekomstbehendig. Je kunt 
bestendig zijn, maar wel 
behendiger worden. 



Inleiding
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Op basis van de analyse en uitkomsten van de Landelijke Dialoog 2018 is een eerste 
analyse gemaakt die is gedeeld en besproken met de Innohub. 
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Eerste inzichten t.b.v. Innohub:
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Delen: 

• Auto's delen

• Woningen delen

Wonen:

• Kan Rabo bemiddelen in het geld 
vrijmaken uit “vaste potten” om 
woonrechten aan te kopen.

• Financiering kangoeroe-woningen

Educatie/onderwijs:

• Maak van het woord studieschuld, 
studie-investering.

• Richt een investeringsmaatschappij 
op die in mensen investeert.

• Stimuleringspakketten voor 
omscholing

Ondernemerschap:

• Ondernemerspleinen

Verduurzamen:

• Circulariteit financieren vraagt 
ander risico-denken

• Financieren duurzame oplossingen

• Duurzaam bouwen-lage rente

Ideeën rol Rabobank:

• Kenniscoördinator

• 0800 Rabo; hulplijn omtrent allerlei 
hulpvragen rondom financiën

• blokchain industrie

Collectief:

• Collectieve initiatieven 

• Collectieven / burgercollectief

• Wijk en dorpscoöperaties

• Samenredzaamheid

Maatschappelijke vernieuwing:

• Sociale innovatie

• Social Impact Bonds

• Maatschappelijk vastgoed

Gezondheid:

• Health management

• Hoe eigen zorg regelen?



Landelijke Dialoog 2018

Conclusies en aanbevelingen



Conclusies
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2. Twee thema’s die Rabobank 

(nog) niet heeft opgenomen in 
de maatschappelijke agenda:

3. (Meervoudige) waardecreatie

Creëren van sociale, ecologische en 
economische waarde  

1. Rode draad: verbinden als   

rol van de Rabobank



Conclusies (1)
Rode draad ‘Verbinden’ als rol voor Rabobank
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“De rode draad is verbinden!”

 Deelnemers noemen veelvuldig de rol van verbinder als 
kans voor de Rabobank. In deze rol kan Rabobank 
meerwaarde leveren. 

 Deelnemers zien Rabobank als partij die samenwerking 
bewerkstelligt, de samenleving verduurzaamt en als 
aanjager fungeert in (maatschappelijke) projecten. 

 Kennis, netwerk en financieren zijn middelen die 
ingezet kunnen in het vervullen van deze rollen.

“Stel, een bank zonder geld. Pak 
de rol met de kennis en netwerk 

die je als Rabobank hebt. De 
agenda moet veel duidelijker 

worden vormgegeven”

“Rabobank kan bedrijven en studenten samenbrengen, Utrecht 

Werkt, als voorbeeld. Direct contact daar in kan Rabobank

stimuleren, daar bij helpen”“Als Rabobank een aantal 

initiatieven die hieruit 

komen kan cascaderen dan 

werkt dat. Dus naar lokaal 

niveau brengen en dan 

weer centraal oppakken 

dan werkt dat”. 



Conclusies (2)
Twee thema’s die Rabobank (nog) niet specifiek heeft opgenomen als 
maatschappelijk initiatief
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Onderwijs

“Ik ben als docent met robots bezig, heel 
weinig docenten hebben daar verstand van. 

Moeten we opleiden nog wel doen in de 
scholen? …. Misschien de eerste twee jaar 

op school en dan verder in bedrijven.” 

“Je leert beste in praktijk (maakindustrie), maar de praktijk 
is niet afgestemd om te leren. We kunnen heel moeilijk mee 
lopen in ontwikkeling. Apparatuur (installatie) is veranderd. 

Het zijn twee heel verschillend werelden. Je gaat het pas 
leren als je echt gaat werken.” 

“Toen ik van MBO 
kwam sloot mijn 

kennis niet aan bij 
de bedrijven waar ik 

kwam werken”

 Deelnemers spreken tijdens de dialoog veelvuldig over 
onderwijs in relatie tot ondernemerschap en arbeidsmarkt.

 Gesproken wordt over vernieuwing van het onderwijs, en de 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

 Door de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs te 
vergroten kan de arbeidsmarkt worden verbeterd.  “Maak van het woord 

studieschuld, 
studie-investering”.
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Gezondheid

Conclusies (2)
Twee thema’s die Rabobank (nog) niet heeft opgenomen als 
maatschappelijk initiatief

“Van disease management naar health management. 
Je moet naar gedragsverandering. Voorkomen dat ze bij 

huisarts of specialist terecht komen. Dat is nu niet 
duurzaam georganiseerd. Ik wil een andere mindset 
creëren. Bijvoorbeeld ‘Hoe los je eenzaamheid op als 
één van de veroorzakers van hart- en vaatziekten?” 

“Vitaliteit, gezondheid is belangrijk in welzijn, geluk. 

Demografische omkering met de vergrijzing: als ze zorgen nodig 

hebben, goede zorg beschikbaar, verpleeghuizen zijn weg, 

bewonersinitiatieven, ook voor mensen met een kleine 

portemonnee. Iedereen een plek waarin hij goed uit de voeten 

kan, waar welzijn leeft. Klein beginnen en groter maken.”

“Veel mensen hebben overgewicht. Daar valt veel te 

winnen. Dat heeft impact op gezondheid. Geldt ook 

voor roken, drinken, minder eten en meer sporten.”

 Deelnemers spreken veelvuldig over voeding, zorg in 
relatie tot gezondheid en vitaliteit.

 Gezegd wordt dat preventief veel gewonnen kan 
worden, voorkomen is beter dan genezen.  Voeding en 
sport dragen bij aan preventie en het bevorderen van 
gezondheid. 

 Deze thema’s in samenhang verder brengen



Conclusies (3)
(Meervoudige) waarde creatie: meer dan geld alleen
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 Sociaal, ecologisch en economisch van waarde zijn (bijvoorbeeld 
door (stimuleren van) sociaal ondernemerschap, verduurzamen 
woningen, maatschappelijke vernieuwing)

 Activiteiten samen bedenken en uitvoeren (bijvoorbeeld door 
nieuwe coöperaties, ketensamenwerking)

 Delen  (kennis, netwerk, ervaringen en goede voorbeelden)

“Rabobank heeft een rol in de keten als voorlichter en  
ondernemers te begeleiden in die keten. “

“Als Rabobank staat voor duurzaamheid, moeten ze echt 

bijdragen aan financieringsmogelijkheden voor bedrijven die 

willen verduurzamen“

“Samenbrengen van partijen en sociale vernieuwing ook 
zakelijk benaderen”



Aanbevelingen
Vanuit Dialoog Expertisecentrum
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• Betrek klanten/leden continu.  

• Praat niet over maar mét degenen om wie het gaat.  

• Met het voeren van dialogen en reflectie daarop, bén je  bezig met coöperatievernieuwing. 

• Voer gestructureerde dialogen op regionaal/kring niveau om breder data te genereren en klanten/leden lokaal te betrekken 
(community bank).

• Onderhoud en benut het potentieel van deze community van betrokken klanten/leden - bijv. door hen te informeren over en 
betrekken bij het vervolg

• Werk de ‘rol als verbinder’ verder uit in relatie tot (meervoudige) waarde creatie

• Het is een kans voor de Rabobank die wordt geschetst door  de deelnemers uit de Landelijke Dialoog. In deze rol kan Rabobank 
meerwaarde leveren en zich onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. 

• Verdiep op de uitkomsten (per thema, conclusie, kansen,) middels vervolgsessies met de deelnemers

• Er zijn veel inzichten opgehaald. Bekijk per thema waar verdieping gewenst is.

• Verdiep per thema in hoeverre er een rol voor de Rabobank is weggelegd.

“Het is een erg mooi initiatief vanuit 
Rabobank dat wij onze mening mogen 

uitspreken om samen resultaten te 
boeken”

“Rabobank maakt werk van de 
vraag wat haar 

maatschappelijke functie is”



Landelijke Dialoog 2018

Bijlagen



Landelijke dialoog 2018

Achtergrond dialoog



Introductie
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Ons verleden, heden en onze toekomst zijn verbonden met het welzijn en de welvaart van Nederlandse bedrijven en burgers 
en met de wereldwijde voedselvoorziening. Dat schept verantwoordelijkheden voor een coöperatieve bank die haar 
maatschappelijke inbedding als uitgangspunt heeft genomen en dat ook in de toekomst wil blijven doen. 

Gedurende het hele jaar vinden gestructureerd dialogen met diverse stakeholders plaats, zowel lokaal, regionaal als 
thematisch. Daarnaast initieert Rabobank (tenminste) een keer per jaar de Landelijke Dialoog. Met deze dialogen haalt 
Rabobank inzichten op “van buiten naar binnen” en neemt daarbij haar maatschappelijke inbedding als uitgangspunt. 
Doel van de dialogen is om de organisatie te voeden met inzichten van buiten en zo aan te sluiten op de klantbehoeften 
en een relevante bijdrage te kunnen leveren aan collectieve (maatschappelijke) vraagstukken.

Om tot deze rapportage te komen is een verdiepende analyse gemaakt van de inzichten die zijn opgehaald tijdens de 
Landelijke Dialoog 2018. De rapportage wordt aangeboden aan de Groepsdirectie/Bestuurszaken & Coöperatie als input 
voor strategieontwikkeling en coöperatievernieuwing. 
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Waarover spraken de deelnemers?



Centrale vraagstelling
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Tijdens de Landelijke Dialoog 2018 deelden de deelnemers hun ervaringen, verbeeldden ze samen de 
toekomst van Nederland en verkenden ze de bijdrage die de Rabobank aan welzijn, welvaart en 
duurzaamheid in Nederland kan leveren. 

Centraal voor het gezamenlijk onderzoek stond de vraag: 

Welke kansen zien we (=deelnemers) om de maatschappelijke vraagstukken* 
samen aan te pakken?  

* Het gaat om collectieve vraagstukken m.b.t. de toekomst van Nederland die voortkomen uit grote maatschappelijke 
veranderingen / transities. De grote maatschappelijke transities zijn als fact-based vertrekpunt door Barbara Baarsma 
toegelicht voorafgaand aan de dialoog. 
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Achtergrond Landelijke Dialoog
Samenstelling deelnemers

• 120 deelnemers vanuit 40 werkgebieden van de lokale banken in Nederland 
• Diversiteit qua achtergrond:  klanten (particulier en zakelijk)/leden, jongerenraad/ledenraadsleden, Rabobank 

commissarissen, studenten (grotendeels MBO + enkele HBO, WO), vertegenwoordigers vanuit nieuwe 
coöperaties, kunstenaars, leden van de ALR / CCA en overige stakeholders. 

• Opmerking: samenstelling deelnemers divers (o.a leeftijd, culturele achtergrond, beroep, opleidingsniveau) echter 
nog niet geheel afspiegeling van Nederland (geografisch, overheden, bijstandsgerechtigden). 



Bronnen: 
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• Verslagen dialoogtafels

• Mentimeter

• Ophaalkaarten

• Beeldtekenaars

• Enquête deelnemers



Achtergrond Landelijke Dialoog 
Opbouw dialoog volgt 5 fasen (Rabo Appreciative Inquiry (AI) Dialoog) 

19

Tijdsduur: 2 ½ uur

Fasen Beschrijving fase

1. Define [Verkennen] Fact-based kader over grote maatschappelijke 
veranderingen en transities. Start dialoog aan tafel 
met kennismaken en onderling eerste associaties 
delen t.a.v. centrale vraagstelling

2. Discover [Verdiepen] Eigen ervaringen en individuele behoeften t.a.v. de 
centrale onderzoeksvraag uitspreken en elkaar 
hierop bevragen

3. Dream [Visualiseren] Verbeelden, beschrijven en onderzoeken van het 
droom- of ideaalbeeld t.a.v. de centrale vraag

4. Design [Vormgeven] Onderzoeken wat en wie er nodig is/zijn om deze 
droom te realiseren (en welke rol/bijdrage de 
deelnemers hierin zien voor de Rabobank)

5.        Deliver [Verwezenlijken] Afspreken en uitspreken wat een ieder als vervolg 
op deze dialoog gaat doen

De deelvragen per fase 
vindt u in de bijlage 



Overzicht thema’s + verdieping
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• Kloof arm/rijk

• Inclusiviteit 

• Arbeidsparticipatie 

• Migratie

• Zelfredzaamheid / samenredzaamheid

• Analfabetisme/ digibetisme

• Verduurzamen woningen

• Toekomstbestendig wonen 

• Toegang tot starterswoningen / woningmarkt

• Studentenhuisvesting

• (Commercieel) Vastgoed 

i. Ongelijkheid in de samenleving ii. Wonen

• Overgewicht / obesitas

• Leefstijl 

• Zorg 

• Zelfredzaamheid / samenredzaamheid

• Vitaliteit 

• Roken 

iii. Gezondheid iv. F&A

• Transities

• Bewustwording

• Gezonde voeding

• Ecologie 

• Innovatie

• Verduurzaming (van de keten)



Overzicht thema’s + verdieping
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• Sociaal ondernemerschap

• Zzp’ers

• Groei 

• Flexibilisering 

• Kloof aansluiting tussen onderwijs en 
bedrijfsleven

• Aantrekken nieuwe medewerkers

v. Ondernemerschap 

vi. Arbeidsmarkt

• Vernieuwing van het onderwijs 

• Studiefinanciering  studie investering 

• Financieel opvoeden 

• MBO-ers betrekken

vii. Onderwijs

viii. Krimpgebieden

• Gevolgen van krimp 

• Demografische ontwikkeling 

• Zelfredzaamheid/samenredzaamheid

• Nieuwe manieren van organiseren (o.a. 
coöperaties)

ix. Duurzaamheid



Overzicht thema’s + verdieping
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• Wij en ik 

• Samenredzaamheid en zelfredzaamheid 

• Coöperatie 

• Gemeenschappelijk doel 

• Burgerparticipatie / initiatieven

x. Klein / Groot

• Klein beginnen en groter maken 

• Verandering komt uit kleine groepen 

• Dorp (van de toekomst)

• Denken op wijkniveau 

• Menselijk contact 

• Lokaal organiseren

• Internationaal / nationaal  

• Opschaling van initiatieven 

xi. Collectief / individueel

xii. (meervoudige) waarde creatie

• Nieuwe business cases

• Systeemverandering

• Breder /anders waarderen (naast geld) 

• Sociaal ondernemerschap


