
Rabobank Groninger Land
Profiel Lid lokale ledenraad



Ben jij het nieuwe lid van de ledenraad 
Rabobank Groninger Land? 

De coöperatieve Rabobank zoekt ledenraadsleden met een mening. 
Wil je samen met ons jouw leefomgeving en de regio sterker en toekomstbestendiger 
maken? Dan is de ledenraad echt iets voor jou! 
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➢ een mooie kans om bestuurlijke ervaring op te doen en het 
ledenbelang te vertegenwoordigen 

➢ een verrijking van jouw netwerk zowel buiten als binnen de 
Rabobank 

➢ kennis maken met een coöperatie waar jij van waarde bent  

➢ leerzame bijeenkomsten en commissies van de ledenraad, 
met circa vijf keer per jaar een formele vergadering

➢ vaste vergoeding van €1000,- per jaar

In ruil voor jouw tijd, kennis en netwerk bieden we:

Wat betekent lid zijn van de ledenraad voor jou?



• Je vertegenwoordigt leden: je weet wat leden en klanten belangrijk 
vinden en bent actief in één of meer lokale netwerken. Je bent 
gemakkelijk aanspreekbaar voor leden, klanten en inwoners van jouw 
leefomgeving. Je weet wat er speelt in jouw kern, het lokale 
verenigingsleven, in de (zakelijke) netwerken en/of op het gebied van 
maatschappelijke uitdagingen.

• Je zet je in voor relevante thema’s: je gebruikt jouw specialisme van een 
sector of thema en gaat aan de slag met een maatschappelijke 
uitdaging waar Rabobank zich sterk voor maakt: Financieel Gezond 
Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Energietransitie of 
Banking4Food. 

• Je voert continu dialoog en durft een kritische sparringpartner te zijn. Je 
vangt signalen op en ziet kansen voor de ledenraad en Rabobank. Door 
de resultaten te communiceren naar jouw achterban voelen zij zich 
gehoord en is jouw impact als ledenraadslid zichtbaar voor hen.

• Je geeft richting aan de bank met jouw input over de bancaire 
dienstverlening en de maatschappelijke en economische rol van de 
bank.

• Je hebt een zeggenschapsrol waarmee je onder andere de lokale raad 
van commissarissen inclusief de voorzitter benoemd en het 
functioneren van de lokale raad van commissarissen evalueert.

Het verschil maken in de maatschappij, dat moet je durven. Daar is denk-
en daadkracht voor nodig. Impact creëren doe je samen. Hoe doe jij dat als 
ledenraadslid?
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Wat ben jij? Wat breng je mee?



• Financieel Gezond Leven: Praten over geld, inzicht en overzicht, vermogen 
opbouwen en steunen van maatschappelijke initiatieven. Je hebt affiniteit 
met bijvoorbeeld budget coaching of schuldhulpverlening.

• Duurzaam Wonen: Meer duurzame woningen en toegang tot de 
woningmarkt voor woningzoekenden. Je hebt bijvoorbeeld ervaring 
binnen een bouw- of installatiebedrijf, woningbouwcorporatie of bent 
betrokken bij innovatieve of flexibele woningbouwprojecten.

• Duurzaam Ondernemen: Helpen van ondernemers bij uitdagingen en 
kansen op zowel economisch, ecologisch als sociaal vlak. Je hebt korte of 
lange ervaring als ondernemer van een eigen bedrijf. 

• Energietransitie: Versnellen via investeren in duurzame projecten, de 
overstap op hernieuwbare energiebronnen en energiereductie. Je hebt 
bijvoorbeeld ervaring of affiniteit met energiecoöperaties, grote energie-
(wijk)initiatieven of innovaties op het gebied van de energietransitie.

• Banking4Food: Helpen bij uitdagingen en kansen op weg naar een 
toekomstbestendige food- & agrarische sector. Je hebt affiniteit of ervaring 
binnen de voedselketen.

Je bent in staat om maatschappelijke doelen met commerciële te verbinden 
door projecten en initiatieven op te starten die écht impact maken binnen de 
regio. Het is een pré als je kennis en/of contacten hebt die samen met ons de 
oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging dichterbij brengen. 

Voor deze vacature zoeken we leden met kennis van, passie voor en inspiratie 
op één van de vijf thema’s:
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Past jouw profiel bij één van onze thema’s?



• In de ledenraad van Rabobank Groninger Land 
zijn 35-40 collega-ledenraadsleden actief. We 
streven naar een afspiegeling van onze 33.000 
leden. 

• Het leefgebied Groninger Land maakt samen 
met nog vier andere leefgebieden onderdeel 
uit van de kring Groningen/ Drenthe.

• Naast de 5 reguliere vergaderingen vinden er 
2 à 3 keer per jaar kennissessies plaats in de 
kring. De reguliere vergaderingen duren 2 uur 
en de voorbereidingstijd neemt ongeveer 
dezelfde tijd. 

• De ledenraadsleden zijn allen lid van één van 
de 5 themagroepen ingedeeld op basis van 
expertise en interesse.   Afgevaardigden van 
deze themagroepen hebben zitting in de 
kringadviesraad. 

• Voor de organisatie van de ledenraad zijn er 
een drietal commissies samengesteld met 
focus op interne of externe zaken en het 
coöperatief dividend. 
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Feiten & cijfers
Wat staat je te wachten?

Word Ledenraadslid
Impact maken doe je samen!? 



En iets voor jou?
Laten we kennismaken!
Heb jij de coöperatieve mentaliteit 
waar we naar op zoek zijn? Laten we 
dan nader kennismaken. Stuur een 
e-mail met een korte motivatie en 
jouw CV naar: 
communicatie.GRD@rabobank.nl 
o.v.v. Ledenraad Groninger Land. 

Meer weten? 
Meer informatie over de ledenraad? Aarzel 
dan niet en neem contact op met onze 
coöperatieadviseur Margreet Wegman via 
communicatie.grd@rabobank.nl
Zij kan u ook in contact brengen met één van 
de ledenraadsleden.

Handig om te weten
Uiteraard ben je lid van de Rabobank 
Groninger Land en woon of werk je in ons 
leefgebied. 
In september starten we de gesprekken met 
de selectiecommissie. Deze bestaat uit vier
ledenraadsleden, de coöperatieve directeur 
en de coöperatie-adviseur.

Meer lezen over het profiel van Rabobank? 
Wie zijn wij?
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mailto:communicatie.GRD@rabobank.nl
https://www.rabobank.nl/over-ons

