
Wat doe je als ledenraadslid?
Je vertegenwoordigt de belangen van de leden van 
Rabobank in jouw leefgebied. Hoe doe je dit?

• Je hebt zeggenschap, geeft advies en oefent invloed uit.
• Verder ga je aan de slag met een maatschappelijke        
uitdaging van jouw keuze waar Rabobank zich sterk voor 
maakt: Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, 
Duurzaam Ondernemen, Energietransitie of Banking4Food.
• Eventuele deelname aan lokale commissies en regionale 
adviesraden voor nóg meer betrokkenheid en impact.

Je krijgt de ruimte om je eigen focus en activiteiten te 
kiezen waarbij je jouw kwaliteiten optimaal kan inzetten.

Wat bieden we jou?
In ruil voor jouw tijd, kennis en netwerk bieden we je  
zeven redenen om lid te worden van onze ledenraad:

1. Gesprekspartner van de directie om de 
dienstverlening te verbeteren.
2. Verbetering van je eigen leefomgeving en 
maatschappelijke betrokkenheid.
3. Deelname aan gezellige en leerzame bijeenkomsten 
op inspirerende locaties met actieve brainstorm- & 
dialoogsessies. Daarnaast bieden we landelijke 
ledenraadsdagen, informele bijeenkomsten, 
bedrijfsbezoeken en andere interessante 
nevenactiviteiten aan.
4. Eigen ontwikkeling via opleidingen, kennismodules, 
thema-werkgroepen, commissies en adviesraden.
5. Toegang tot een nieuw, omvangrijk netwerk van 
ledenraadsleden, ambassadeurs en 
vertegenwoordigers van Rabobank, zowel lokaal als in 
de regio.
6. Nieuwe kennis over Rabobank, bancaire diensten en 
onze dienstverlening.
7 .Een aantrekkelijke vergoeding: bruto € 1.000 per jaar  

Profiel ledenraadslid
Rabobank zoekt ledenraadsleden met een mening. 
Wil je samen met ons de wereld om jou heen sterker maken? 
Dan is de ledenraad echt iets voor jou!  



Financieel Gezond Leven: Praten over geld, inzicht en 
overzicht, vermogen opbouwen en steunen van 
maatschappelijke initiatieven.

Duurzaam Wonen: Meer duurzame woningen en 
toegang tot de woningmarkt voor woningzoekenden.

Duurzaam Ondernemen: Helpen van ondernemers bij 
uitdagingen en kansen op zowel economisch, 
ecologisch als sociaal vlak. Start-ups en scale-ups 
verder helpen. 

Energietransitie: Versnellen via investeren in duurzame 
projecten, de overstap op hernieuwbare 
energiebronnen en energiereductie.

Banking4Food: Helpen bij uitdagingen en kansen op 
weg naar een toekomstbestendige food- & agrarische 
sector. 

Tijdsbesteding
Jaarlijks zijn er 4  tot 6 ledenraadsvergaderingen. Elke 
vergadering duurt zo'n 3 uur en vindt plaats in de 
avonduren.  Afhankelijk van je deelname in jouw 
themagroep, een commissie of in de adviesraad 
besteed je naar eigen inzicht extra tijd. 

Wie ziijn wij? En waar richten we ons op? 
Rabobank is een coöperatieve bank met leden in plaats 
van aandeelhouders. Samen met klanten, leden en 
partners zetten we ons al 125 jaar in voor een 
toekomstbestendige samenleving en grote 
maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt 
dat we samen meer bereiken dan alleen.

Internationaal en toch lokaal
 We zijn actief in 38 landen met ruim 43.000 
medewerkers. In Nederland zijn er zo’n 85 lokale 
‘Rabobank leefgebieden’ met een eigen directeur, 
ledenraad en raad van commissarissen. 

Lekker op z'n Brabants
Als Brabantse bank zijn de contacten informeel, de 
lijntjes kort, de bijeenkomsten gezellig en 
Bourgondisch, zeggen we waar het op staat en voegen 
we de daad bij het woord. En dat is ook wat we zoeken 
in een ledenraadslid: denker én doener.

En, iets voor jou?
Stuur dan een mail met je interesse naar 
communicatie.obr@rabobank.nl

Diversiteit in de ledenraad
Elke Rabobank heeft duizenden leden. Samen met 30 
tot 50 ledenraadsleden vertegenwoordigt de ledenraad 
deze leden. Diversiteit binnen de ledenraad is 
belangrijk. Leden moeten zich immers kunnen 
herkennen in hun raad. We streven daarom naar geen 
goede mix van o.a. leeftijd, geslacht en achtergrond, 
maar daarnaast ook naar verschillende expertises, 
netwerken en persoonlijke interesses.

Wie ben jij? En wat breng je mee?
Je weet wat er speelt in jouw kern, het lokale 
verenigingsleven, in de (zakelijke) netwerken en/of op 
het gebied van maatschappelijke uitdagingen.
Je vangt signalen op en ziet kansen voor de ledenraad 
en Rabobank. Je kunt samenwerken en verbindingen 
leggen. Je bent minimaal 18 jaar en je bent lid van 
Rabobank in jouw woon en/of werkomgeving. 

Profiel
We zoeken leden met kennis, een netwerk en/of 
inspiratie op bepaalde thema's: Financieel Gezond 
Leven, Banking for Food, Duurzaam Wonen, Duurzaam 
Ondernemen of Energietransitie. Zie hieronder in het 
blauwe vlak voor meer uitleg over deze thema's. 

rabobank.nl/leden/ledenraad

https://https/rabobank.nl/leden/ledenraad

