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Een sterke bank, die er is op alle belangrijke 

momenten in je leven. Dat wil de Rabobank 

zijn. Bij het kopen van je eerste woning, of het 

verduurzamen van je huis, bij de uitbreiding 

of transformatie van je bedrijf, of gewoon bij 

het realiseren van jouw persoonlijke dromen. 

We zijn een maatschappelijk betrokken bank 

die investeert in het vitaal houden van de 

omgeving waar wij ons onderdeel van voelen. 

Juist omdat we het belangrijk vinden om bij 

jouw behoeften aan te sluiten, hebben we 

kritisch onderzocht hoe onze dienstverlening 

het beste aansluit bij de jouw wensen. 

Daarbij hebben we gekeken naar waar je woont, 

werkt en recreëert. In jouw dagelijks leven heb 

jij een logische, natuurlijke verbinding met een 

groter gebied dan de plaats waar je woont. 

Je winkelt er, gaat er naar school, naar het 

ziekenhuis, het theater, of bijvoorbeeld naar 

het station. 

Daarbij komt dat maatschappelijke 

partners zoals werkgeversverenigingen, 

belangenorganisaties, het onderwijs of 

gemeenten ook vaak actief zijn in een gebied 

dat groter is dan onze bank. Het gevolg is dat 

zij soms over één onderwerp aan tafel zitten 

met meer lokale Rabobanken. Wij willen dan 

meer impact  kunnen leveren door als één 

herkenbare sterke partner te opereren en 

onze middelen te bundelen. 

Rabobank Peel, Maas en Leudal, Rabobank 

Roermond-Echt, en Rabobank Weerterland 

& Cranendonck vormen samen één logisch 

leefgebied. De banken kennen elkaar goed en 

werken al nauw samen. Het voelt dan ook als 

een logische stap om samen door te gaan. 

Met Rabobank Midden-Limburg willen we één 

sterke en herkenbare bank zijn. Een bank die 

er voor jou is. Die zich inzet voor de omgeving 

waar jij leeft, woont en werkt. Growing a better 

world together begint dichtbij jou!

Eén sterke, herkenbare
bank voor de regio

Logische
verbinding
Eenvoudigweg samengaan vinden we 

niet voldoende als we aan willen sluiten 

bij de behoeften van onze klanten. Onze 

ledenraadsleden uit Peel & Maas gaven aan 

dat hun leefgebied zich meer in Noord- dan in 

Midden-Limburg bevindt. Daarom is in goed 

overleg met Rabobank Noord-Limburg besloten 

dat gemeente Peel & Maas aansluit bij deze bank. 

Om dezelfde reden is besloten om Cranendonck 

-een Noord-Brabantse gemeente - wél vanuit

onze nieuwe Rabobank te blijven bedienen. 

Zij richten zich immers in het dagelijks leven en 

werken ook op Weert.



Hier staan 
wij voor
Als coöperatieve bank zijn we meer dan alleen 

een bank. Coöperatief bankieren gaat over 

transparante voorwaarden, faire tarieven, 

een betrokken advisering en het leveren van 

maatschappelijke impact. En daar zetten wij 

onze coöperatieve kracht voor in.

De Rabobank heeft vijf grote maatschappelijke 

thema’s benoemd die er écht toe doen: 

Banking4Food, Duurzaam Ondernemen, 

Duurzaam Wonen, Financieel Gezond leven 

en de Energietransitie. Als Rabobank Midden-

Limburg gaan wij die thema’s lokaal en

concreet invullen. 

Financieel 
gezond leven
Nederlanders praten niet gemakkelijk over geld. 

Laat staan over geldzorgen. Wij willen onze 

klanten helpen om financieel gezond te leven. 

Geldzorgen hebben immers veel impact op je 

leven en zelfs je gezondheid. Daarom stimuleren 

we onze klanten om met hun financiën aan de 

slag te gaan. In vier stappen geven we mensen 

weer grip op hun geld: door inzicht te geven, 

besparingsmogelijkheden te zoeken, geld opzij 

te zetten en een buffer op te bouwen.

Er is een sterke 
behoefte aan 
duurzame én 
passende woningen!
De overstromingen afgelopen zomer drukten 

ons weer met de neus op de feiten. We moeten 

echt aan de slag met het klimaat. Ook thuis! 

Onze regio is landelijk kampioen zonnepanelen 

leggen. Toch is onze woningvoorraad relatief 

oud en scoren onze woningen slecht als het gaat 

om duurzaamheid. Het is dan ook onze ambitie 

dat de gemiddelde woning in ons werkgebied 

in 2030 een energielabel A scoort. 

Duurzaam wonen gaat over verduurzaming, 

maar ook over voldoende én passende 

woningen. Woningen voor starters, gezinnen 

en senioren. Voor arbeidsmigranten. Woningen 

die geschikt zijn voor wonen met zorg. 

Daarom willen wij samen met partijen zoals de 

provincies, gemeentes, woningcorporaties en 

projectontwikkelaars kijken hoe we die extra 

woningen versneld kunnen bouwen. En daar 

willen wij ook passende financiering met ruimte 

voor verduurzaming voor ontwikkelen. 



Duurzaam 
ondernemen
Grondstoffen én arbeid zijn schaars. Bovendien 

heeft ook het bedrijfsleven een belangrijk 

aandeel in het halen van de klimaatdoelen. Wij 

willen daarom samen met de ondernemers in 

onze regio werken aan een vitaler, duurzamer én 

innovatiever bedrijfsleven. Een bedrijfsleven waar 

de economische, ecologische en sociale impact 

van ondernemen in balans is en dat aantrekkelijk 

is voor afnemers, werknemers en leveranciers. In 

de industrie, de zorg en het transport, dáár zien 

wij kansen. Samen met werkgeversverenigingen, 

belangenorganisaties, de provincies en 

parkmanagement willen wij aan de slag met 

het verduurzamen van bedrijventerreinen, 

digitalisering en circulair ondernemen. 

Energietransitie
In 2050 moet Nederland CO2 neutraal zijn. 

Dat is een uitdaging én een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Want dat we het samen 

moeten doen, dat staat vast. Ook voor ons 

werkgebied is een Regionale Energie Strategie 

opgesteld. Dat betekent dat we op lokaal 

niveau kunnen meepraten over wat er nodig 

is en welke alternatieven het best aansluiten 

bij onze situatie. Want als zonneweides hier 

niet passen, wat kan er dan wel? 

Hoe kunnen we letterlijk én figuurlijk gebruik 

maken van elkaars energie en warmte? 

Hoe slaan we energie dichtbij huis op? 

En wat zijn de mogelijkheden van waterstof? 

Daar willen we samen met onze leden, klanten 

en stakeholders een antwoord op vinden dat 

past bij onze regio.

Onze toekomst
is duurzaam.



Onze toekomst
is gezond.Banking4Food

Gezonde dieren, weerbare planten, 

minder verliezen uit mest, stikstof- en 

fosfaatuitspoeling, biodiversiteit, het 

vervangen van fossiele brandstoffen, 

een verantwoord watergebruik, 

robotisering, het zijn enkele onderwerpen 

die een belangrijke rol spelen voor 

een toekomstbestendige land- en 

tuinbouwsector. De transitie die hiervoor 

nodig is, begint met een open dialoog 

binnen de sector, maar ook met de 

omgeving. Wij helpen de dialoog op gang 

te brengen en kijken daarbij ook naar 

nieuwe verdienmodellen  

en financieringsoplossingen.

In de agrarische sector gebeurt trouwens al 

heel veel op het gebied van duurzaamheid. 

Die prestaties willen wij zichtbaar maken, door 

er samen met de boeren instrumenten voor te 

ontwikkelen. De Foodprinttool voor de fruitteelt 

waarmee fruittelers de CO2-uitstoot van hun 

producten kunnen bereken, bijvoorbeeld. Ook 

zien wij een rol voor de sector weggelegd in 

maatschappelijke initiatieven zoals De Gezonde 

Basisschool van de Toekomst waarbij gezond 

eten, meer bewegen en goed met elkaar omgaan 

hand in hand gaan.



Dichtbij zijn
anno nu

Onze toekomst
is samen.

De bezoekersaantallen van onze 

bankgebouwen maken duidelijk dat

 dichtbij zijn een nieuwe betekenis krijgt. 

Dichtbij zijn is niet langer primair het 

bankgebouw in het centrum van elke kern. 

Dichtbij zijn anno nu betekent er voor

 je zijn, op het moment en de manier 

die jou past.

We vinden het belangrijk om lokaal 

aanwezig te zijn. Daarvoor hebben we onze 

bankgebouwen en servicepunten. Maar we 

ontmoeten onze klanten ook graag buiten 

onze kantoren. Onze adviseurs komen graag 

op afspraak bij de klant thuis of op de zaak 

of we gaan virtueel met je in gesprek. 

Daarnaast vinden we het leuk om je te 

ontmoeten tijdens onze (kennis)meetings, 

events en andere bijeenkomsten.

Om goed aan te sluiten bij jouw financiële 

behoeften werken we met drie marktteams 

die het gebied waarin ze actief zijn op hun 

duimpje kennen. In een marktteam werken 

medewerkers samen met ledenraadsleden 

die als hun klankbord dienen. Zo kunnen 

de marktteams de gezamenlijke kennis, 

ervaring én het netwerk van collega’s en 

ledenraadsleden inzetten om jou het best 

van dienst te zijn.
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Feiten & cijfers *

* per 1 mei 2022

375.000
Rabo ClubSupport

150.000
Sponsoring

1.11 mln.
Coöperatief Dividend

1.4 mrd.
Sparen en beleggen

7.3 mrd.

130.000
Coöperatiefonds

Particuliere hypotheken Zakelijke �nanciering

126.000

39.500
Leden

Zakelijke klanten
20.000

Particuliere klanten Locaties en
Mobiele Bankservice 

3

2.9 mrd.

120
medewerkers

Actief in Midden-Limburg

Midden in de 
maatschappij
De ledenraadsleden werken gezamenlijk aan 

een betekenisvolle coöperatie. Zij beheren 

het Coöperatiefonds dat bijdraagt aan 

maatschappelijke initiatieven die het leefgebied 

levendig en vitaal houden. Het Coöperatiefonds 

steunt vernieuwende initiatieven die de regio 

blijvend versterken. Ledenraadsleden uit de 

drie voormalige commissies nemen zitting in 

het Coöperatiefonds. Zij blijven de bekende 

linking pin met het fonds en maken het doen 

van aanvragen laagdrempelig. De lokale 

themawerkgroepen – over wonen bijvoorbeeld 

- gaan samenwerken, zodat ze elkaar kunnen 

inspireren en van elkaar kunnen leren. Lopende 

initiatieven zoals het DorpsLab gaan op de 

ingeslagen weg verder. Ook Rabobank Club 

Support blijft bestaan. Clubs en verenigingen 

kunnen net als voorheen hun clubkas spekken 

met behulp van de stemmen die zij van de 

coöperatieleden krijgen. Alle kernen blijven 

evenredig aan bod komen, daar ziet de ledenraad 

op toe. Hierdoor blijft Rabobank Midden-Limburg 

stevig verankerd in alle afzonderlijke kernen. 

De ledenraad
De directe
link naar jou

Rabobank Midden-Limburg heeft 60.000 

leden. De ledenraad vertegenwoordigt 

alle leden uit het leefgebied en is een 

representatieve afspiegeling van onze leden. 

Ledenraadsleden zijn mensen die actief 

deelnemen in de lokale samenleving. Zij zijn 

de ogen en oren van de bank. Zij signaleren, 

sparren, jagen aan en denken mee met de 

directie van de bank. De ledenraad bestaat 

uit ruim 50 ledenraadsleden uit de drie 

voormalige lokale banken. Gezamenlijk 

ontwikkelen ze het kader voor de nieuwe 

ledenraad. Hierbij blijft lokale betrokkenheid 

en een evenwichtige afspiegeling wat betreft 

geslacht, expertise, ervaring, leeftijd en 

woonplaats belangrijk. 



Het bestuur 
van de bank
De ledenraad, de Raad van Commissarissen 

en de directie hebben elk hun eigen rol in het 

bestuur van de coöperatieve Rabobank.

Gevraagd en ongevraagd adviseert de ledenraad 

directie en de Raad van Commissarissen over 

de klantgerichtheid en de dienstverlening 

van de bank. De ledenraad helpt de bank 

bij het invullen van haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Daarnaast benoemt de 

ledenraad de Raad van Commissarissen die op 

haar beurt medeverantwoordelijk is voor de 

benoeming van de directie van de bank.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht 

op het maatschappelijk en commercieel 

functioneren van het bankbedrijf. In de Raad van 

Commissarissen van Rabobank Midden-Limburg 

zijn de voormalige lokale banken evenredig 

vertegenwoordigd. De Raad van

Commissarissen bestaat naast voorzitter 

Noud Bex uit de volgende leden: 

Hans Brouwers, Marieke Guelen, Gisela Lammers, 

Archi Leenaers, Karin Straus en Judith Willems. 

Het plan is dat de Raad van Commissarissen in 

2025 uit vijf commissarissen bestaat die elkaar wat 

competenties en leeftijd betreft perfect aanvullen.

Herkenbare 
gezichten
Harry Lempens en Hans de Kinderen vormen  

samen het directieteam. Harry wordt als  

Directeur Coöperatieve Rabobank van Rabobank 

Midden-Limburg het boegbeeld van onze bank.  

Hij is commercieel en maatschappelijk 

verantwoordelijk voor het nieuwe leefgebied 

en daarnaast verantwoordelijk voor het domein 

bedrijven in de kring Limburg. Collega directeur  

Hans de Kinderen is verantwoordelijk voor de  

thema’s Duurzaam Ondernemen en Energietransitie. 

Ook is hij commercieel en maatschappelijk 

verantwoordelijk voor het deelgebied Weerterland  

en Cranendonck.

Samen zijn ze ervoor verantwoordelijk dat leden en 

klanten in onze regio centraal blijven staan. 

We blijven immers bankieren met een coöperatieve 

en klantgerichte inslag. De invloed en zeggenschap 

van onze leden is daarbij essentieel. 

Harry 
Lempens

Hans 
de Kinderen

Het directieteam en de Raad van Commissarissen. Van links naar rechts:
Harry Lempens, Hans de Kinderen, Judith Willems, Gisela Lammers,
Noud Bex, Marieke Guelen, Archi Leenaers, Karin Straus en Hans Brouwers.



Dit is een uitgave van Rabobank Midden-Limburg. Niets mag worden overgenomen, 
opgeslagen en/of verspreid worden zonder toestemming van Rabobank. Juni 2022.


