INTERVIEW

Klanten moeten alle vrijheid hebben om hun bankzaken te regelen
op de manier zoals zij zelf willen. Lees hoe de Rabobank inspeelt
op de toekomst.
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maatschappij staat het versterken van onze digitale dienstverlening de komende jaren voorop. Maar dat betekent niet
dat de rest daarbij achterblijft. Onze insteek is en blijft: een
goed contact met onze klanten. We richten ons daarbij op de
wens van de klant. Onze leden geven zelf ook aan dat je niet
per se een eigen vestiging hoeft te hebben om klanten te bedienen, maar dat je ook kunt werken met een marktteam in
bijvoorbeeld de bibliotheek of langs het hockeyveld.’
Hoe organiseert de Rabobank de
benodigde veranderingen?
Konst: ‘Om een coöperatieve bank te blijven die dicht bij de
klanten staat en hen alle mogelijkheden biedt om te bankieren zoals zij dat willen, passen we een aantal zaken aan. Dat
doen we onder de noemer ‘Bankieren 3.0’. De Rabobank heeft
Nederland in veertien regio’s of kringen verdeeld, met gemiddeld vijf tot tien lokale banken die de particuliere, mkben grootzakelijke klanten blijven bedienen. De veertien
regio’s hebben we uitgekozen na een goede analyse van de
markt. Elke kring heeft één bank met een specialistenteam.
Dit specialistenteam ondersteunt alle banken in de kring met
een bepaalde expertise, bijvoorbeeld adviseurs voor de
grootzakelijke markt, vermogensmanagers en HR-adviseurs.
De medewerkers van de veertien specialistenteams draaien
zo veel mogelijk mee in de 250 marktteams van de lokale
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banken. Ook komen ze wekelijks samen om te sparren met
collega’s en aan hun eigen vakmanschap te werken.’
Lichtenberg: ‘De toenemende digitalisering heeft gevolgen voor de interne organisatie van de Rabobank. Zo daalde
het aantal medewerkers op de lokale Rabobanken de afgelopen jaren. Dat is een logisch gevolg van het feit dat klanten
steeds meer zelf regelen. Ook Bankieren 3.0 leidt tot wijzigingen, in lijn met de eerdere aankondigingen over personele
gevolgen.’
Wat gaan klanten ervan merken?
Konst: ‘De lokale bank blijft verantwoordelijk voor de dienstverlening aan particulieren, private banking-klanten, mkben grootzakelijke klanten. Alle lokale banken houden bovendien directies en managers die écht mandaat hebben, bijvoorbeeld om zelfstandig klantbeslissingen te nemen. Ook de
vertrouwde en beproefde coöperatieve opzet met de lokale
Raad van Commissarissen en een lokale ledenraad blijft gewoon intact. Belangrijkste verandering is dat medewerkers
alle ruimte krijgen om zich te richten op klant en regio, ondersteund door specialistenteams. Het is een fundamentele
keuze van de Rabobank om via deze negentig lokale banken
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met hun marktteams dicht bij klanten en leden te blijven.
Bovendien blijven we zo midden in de lokale samenleving en
kunnen we goed inspelen op de behoeftes van klanten en
leden.’
Blijft de Rabobank lokaal betrokken?
Konst: ‘We willen in de toekomst de beste bank zijn voor onze klanten en leden, ook op sociaal-maatschappelijk gebied.
De kracht van onze coöperatieve bank is juist dat we lokaal
goed weten wat er speelt en daarop kunnen inspringen via
ons coöperatief dividend of lokale sponsoring. Als we ons
met alle negentig lokale banken inzetten voor de regio,
wordt heel Nederland daar uiteindelijk beter van.’
Lichtenberg: ‘Daarnaast hebben we als Rabobank de ambitie om ook grote maatschappelijke vraagstukken aan te
pakken. Denk aan voedselzekerheid en de energietransitie.
Maar ook: het Nederlandse mkb helpen om financieel
gezond te groeien, of particulieren ondersteunen bij een
financieel gezond leven. Samen met onze klanten willen we
Nederland mooier en sterker maken.’
Hoe zijn de veranderingen tot stand gekomen?
Konst: ‘We hebben door onze coöperatieve wortels vanzelfsprekend de leden meegenomen in de veranderingen. De
leden van de Rabobank zijn na een uitgebreide consultatieronde akkoord gegaan met de strategische keuzes (zie kader). Er is geen enkele andere bank die op deze democratische manier tot besluitvorming komt. Daardoor duurt het
binnen de Rabobank soms misschien wat langer voordat we
dit soort beslissingen nemen, maar het is wel heel gedegen
én gedragen door de leden.’
Lichtenberg: ‘Alle banken onderzoeken momenteel hoe ze
in deze veranderende wereld hun dienstverlening het beste
kunnen invullen. Ook de Rabobank. Wij hebben er vol overtuiging voor gekozen om, ondanks de verdere digitalisering,
onze lokale aanwezigheid én onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in stand te houden. Dat doen we onder andere met de 250 marktteams in Nederland en met onze lokale
aanwezigheid. Dat is een fundamenteel andere keuze dan
veel andere banken maken.’
Wanneer vinden de veranderingen plaats?
Lichtenberg: ‘De verdere digitalisering van de financiële
dienstverlening gaat continu door. Eind 2018 is de overgang
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naar de veertien kringen en specialistenteams.’
Konst: ‘Ook in 2019 zullen we onze dienstverlening en interne inrichting regelmatig aanpassen aan de veranderende
wereld en klantwensen. Het is een omvangrijke verandering,
maar wij hebben vertrouwen dat we deze veranderingen op
een goede manier kunnen uitvoeren.’

