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Fundamental



Ondernemende mensen met een grote 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
stonden aan de wieg van Rabobank. Zij 
vormden een organisatie die heeft bijgedra-
gen aan de ontwikkeling van de samenle-
ving in Nederland en ver daarbuiten. Door 
op coöperatieve basis samen te werken, 
in dienst van de samenleving, geven we 
mensen toegang tot financiële dienstver-
lening. We zijn een maatschappelijke bank 
die geeft om het welzijn van mensen, de 
welvaart in Nederland en het voedselvraag-
stuk in de wereld. In Nederland willen we 
betekenisvol zijn door actief deel te nemen 
en bij te dragen aan een vitale leef-, woon- 
en werkomgeving. Als internationale bank 
voor de food & agrisector willen we samen 
met klanten een bijdrage leveren aan het 
oplossen van het wereldvoedselvraagstuk. 
Rabobank is van onze leden en het resultaat 
komt de samenleving toe. We willen dat 
onze leden en klanten zich vertrouwd 
voelen, zichzelf kunnen zijn en we laten 
ons door hen inspireren. We luisteren naar 
de directe feedback door leden en klanten 

want dit borgt de stabiliteit, het vertrouwen 
en de lange termijn oriëntatie bij het for-
muleren en realiseren van de gezamenlijke 
ambities.

Wij streven naar een excellente klantfocus, 
het zijn van een ijzersterke bank en een be-
tekenisvolle coöperatie met medewerkers 
in hun kracht. Bezien vanuit het verleden, 
relevant in het heden en inspirerend voor 
de toekomst. In Nederland, en in de wereld. 
Dit doen we niet alleen, dit doen we met 
klanten, leden, medewerkers en andere 
belanghebbenden. Alleen samen kunnen 
we het verschil maken.

Ons gedrag maakt onze ambities en intenties 
zichtbaar. Deze Gedragscode*, ons Rabobank 
kompas, laat zien wie we willen zijn: het maakt 
onze waarden en gedragingen concreet. 
Dat is belangrijk. Het geeft richting én 
helderheid. Onze waarden staan in al ons 
denken, in al onze overwegingen en in  
alle handelingen centraal. 

Ik roep je op om tijdens je werk bewust 
te denken aan en actief te handelen naar 
onze Gedragscode. Elke dag weer! En als 
je constateert dat dit eens niet zo goed is 
gelukt, moet je daarover eerlijk zijn naar 
jezelf, elkaar en anderen. En laten we samen 
werken aan goede oplossingen nu en het 
voorkomen van dergelijke situaties in de 
toekomst.

Deze Gedragscode geldt voor iedereen die 
bij Rabobank een functie vervult: (tijdelijke) 
medewerkers, bestuurders en commissarissen. 
In aanvulling op deze Gedragscode kunnen 
er per aandachtsgebied en functie specifieke 
codes, principes en richtlijnen gelden.

Growing a better world together. Rabobank

Wiebe Draijer
voorzitter van de groepsdirectie Rabobank

Samen zijn 
we Rabobank
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*Opnieuw vastgesteld door  

de groepsdirectie in 2018.

https://www.rabobank.com/rabo-canon/


Wat doen we in de praktijk?

Mijn gedrag

Ik zet een extra stap
voor mijn klant
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We stellen het lange termijnbelang  
van onze klanten voorop.

We werken samen met klanten en streven  
naar openheid, dialoog, geloofwaardigheid 
en consistentie.

We hechten groot belang aan het oordeel  
van klanten over onze dienstverlening.

We zijn transparant over producten  
en dienstverlening en de risico’s daarvan zodat 
klanten een zorgvuldige afweging kunnen maken  
en bieden hen niets aan wat niet bij hen past. 

We spelen in op externe ontwikkelingen  
en feedback van klanten en maatschappij.

We willen vooroplopen in het ontwikkelen van 
veilige producten en diensten die voor de klanten  
van belang zijn.

We komen onze klantbeloftes na en voeren uit 
wat we met onze klanten afspreken. 

We doen geen zaken met klanten die  
zich inlaten met -financieel economische-  
criminaliteit, of zich bezighouden met corruptie.Mijn klant wordt behandeld zoals  

ik zelf ook behandeld wil worden. 
Ik acteer op zijn vragen en werkelijke 
behoeften. Ik kijk en denk vooruit  
en neem verantwoordelijkheid.  
Zijn laatste ervaring is de beste  
tot nu toe. 

Onze waarde

Wij zijn altijd  
klantgedreven 
en daadkrachtig



 
 

Wat doen we in de praktijk?

Mijn gedrag

ik durf het verschil te maken 
in de maatschappij 
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Wij doen alles 
betekenisvol
en moedig

Onze waarde

Ik wil bijdragen aan een betere en 
duurzame wereld. Ik geef om de 
maatschappij waarin ik leef. Ik creëer 
kansen door mensen te verbinden 
en kennis te delen. Ik durf op te staan 
om de maatschappij beter te maken. 
Ik neem het voortouw waar ik zie dat 
het binnen, maar juist ook buiten  
de bank anders en beter kan.

We dragen bij aan duurzame ontwikkelingen  
en gaan geen verbintenissen aan die hiermee  
strijdig zijn.

We willen niet betrokken zijn bij omstandigheden 
die de waardigheid van de mens aantasten.

We houden bij de ontwikkeling van producten en 
diensten rekening met groepen in de samenle-
ving die extra aandacht nodig hebben. 

We zetten ons in voor klanten en uitdagingen in 
onze eigen leefomgeving en daarbuiten. 

Wij dragen allen bij aan de strategie van  
de Rabobank en handelen daarbij binnen  
de gestelde risicobereidheid. 

We kijken vanuit ons vak of onze maatschappelijke 
rol vooruit naar wat in de toekomst nodig is voor 
klanten, collega’s en de Rabobank.

We zijn maatschappelijk bewust in alle aspecten 
van onze bedrijfsvoering. We nemen initiatief als we 
zien dat het binnen de bank beter kan.
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Ik hanteer de hoogste professionele 
standaarden in mijn werk. Daarop 
ben ik aanspreekbaar. Ik houd 
rekening met de langere termijn 
effecten van mijn acties. Ik ga 
zorgvuldig en verantwoordelijk 
om met risico’s, dilemma’s en 
belangen van stakeholders.

Onze waarde

Wij werken 
professioneel 
en weloverwogen

Mijn gedrag 

ik doe het goede 
buitengewoon goed

Wat doen we in de praktijk?

We blijven ons ontwikkelen om ons vakmanschap 
te behouden, te vergroten of op een ander gebied 
op te bouwen.

We zetten klanten niet onder druk, misleiden 
niemand, werken niet mee aan omkoping en de 
(schijn van) vermenging van zakelijke en persoonlijke 
belangen. 

We houden onze kennis over intern beleid en pro-
cedures die relevant zijn voor onze functie actief bij. 

We begrijpen de geest van wet- en regelgeving 
en handelen hiernaar.

We hebben een open houding en vinden tegen-
spraak belangrijk om tunnelvisie in ons denken over 
risico’s te voorkomen. 
 
We werken samen met leveranciers en partijen 
die handelen in de geest van deze Gedragscode.

We nemen verantwoordelijkheid voor de beheer-
sing van risico’s die samenhangen met onze functie 
en voor het belang van Rabobank als geheel.

We zijn integer en onthouden ons van misbruik 
van kennis en mogelijkheden die een functie bij 
Rabobank biedt. We maken ook geen misbruik van  
persoonlijke en hiërarchische relaties. 

We spreken elkaar tijdig aan als risico’s  
niet worden gemanaged. 

We gaan zorgvuldig om met gegevens, of die  
nu van klanten, collega’s of andere partijen zijn. 

We nemen besluiten waarbij we de perspectieven 
van belanghebbenden en onze eigen waarden 
zorgvuldig in de afweging betrekken.

We zijn kostenbewust.

http://policyhouseportal.rabonet.com
http://policyhouseportal.rabonet.com
http://raboweb.rabobank.nl/compliance/compliance/Paginas/Kaders-Richtlijnen-Compliance.aspx


Wat doen we in de praktijk?

We waarderen en benutten elkaars krachten  
en talenten, helpen elkaar en leren daardoor met  
en van elkaar.

We voelen ons vrij om lastige zaken bespreek-
baar te maken, twijfel te uiten en in te grijpen  
waar nodig.

We leren van fouten en voorkomen herhaling 
door de oorzaken weg te nemen en leerervaringen 
te delen.

We voeren een positief kritische en open dialoog 
om ongewenste gebeurtenissen transparant te 
bespreken en waarderen dit openlijk.

Wij zijn ons bewust van onze eigen beperkingen, 
de valkuilen van groepsdruk en zorgen daarom voor 
meerdere perspectieven en alternatieven.

We creëren met elkaar een werkomgeving waarin  
iedereen zijn werk goed kan uitvoeren en  
houden elkaar hier scherp op.

We werken samen in kleine en wisselende  
verbanden die zich soepel aaneensluiten tot  
One Rabobank.

We zijn georiënteerd op de ander in plaats van 
op onszelf en bieden klanten en elkaar een veilige 
omgeving, waarin zeker geen ruimte is voor  
discriminatie, pesten of seksuele intimidatie.

Mijn gedrag 

jij wordt beter door mij 

pagina 6

Samen staan we sterker enkomen we 
verder. Verschillende perspectieven 
en diversiteit verrijken onze wereld 
en onze bijdrage. De prestatie van 
Rabobank is belangrijk voor mij. Ik 
geef en ontvang graag feedback 
om jou en mezelf te ontwikkelen. 
Ik leer en innoveer doorlopend. 
Jouw succes is mijn succes.

Onze waarde 

Wij maken het 
beste in elkaar 
los en blijven leren



Je staat er 
niet alleen voor
We willen een veilige omgeving creëren om risico’s en 
dilemma’s actief bespreekbaar te maken. Een omgeving 
waar je je veilig voelt om je uit te spreken als in strijd 
met onze waarden wordt gehandeld.
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Soms kunnen waarden met elkaar  
conflicteren. Heb je vragen, twijfels of wil  
je klankborden over een bepaalde zaak  
of dilemma, besef dan dat je er niet alleen 
voor staat. Op de eerste plaats kun je 
natuurlijk een collega om diens mening 
vragen. Misschien krijg je bevestiging van 
je oordeel, maar het kan ook tot aanvullende 
inzichten leiden. Beiden zijn waardevol.

Raadpleeg je leidinggevende. Hij of zij kan je 
adviseren of bijvoorbeeld voorstellen je pro-
bleem te toetsen aan beleid en regelgeving. 

Kom je er niet uit met collega’s en leiding-
gevende dan kun je jouw compliance 
officer of vertrouwenspersoon raadplegen. 
Je kunt je dilemma ook voorleggen aan  
het Bureau Ethiek. Het kan zijn dat je met 
een probleem zit waarbij je binnen je  
eigen afdeling geen bevredigende oplossing 
vindt. Of dat je het niet kunt bespreken 
met je leidinggevende, omdat het bijvoor-
beeld om een persoonlijke aangelegenheid 
gaat. In dat geval kun je een beroep doen 
op Bureau Speak Up.

Bureau Ethiek

De specialisten van Bureau Ethiek  
beantwoorden jouw vragen van ethische 
aard. Als je twijfelt of jouw vraag wel van 
ethische aard is, kun je dit bij hen toetsen.  
Als vuistregel voor een ethische vraag 
geldt dat deze vraag moet gaan over: 
iets kan, mag of moet, maar WILLEN we 
het als Rabobank ook? Aan de hand van 
bestaande casuïstiek en ondersteund door 
beschikbare beleidsdocumenten en onze 
Gedragscode krijg je een advies. Complexe 
en nieuwe vraagstukken kunnen uitgebreider 
worden beschreven en ter advisering voor-
gelegd aan de Commissie Ethiek.

Bureau Speak Up

In het Bureau Speak Up staan er specialisten 
op het gebied van verschillende regelingen 
zoals klokkenluiden, geschillen en onge-
wenste omgangsvormen voor jou klaar om 
je verder te helpen met jouw situatie. Deze 
onafhankelijke specialisten bieden advies 
en begeleiding en zorgen voor een goede 
afhandeling. Je kunt vertrouwelijk en als je 
dat wilt ook anoniem met deze specialisten 
spreken over jouw situatie.

http://raboweb.rabobank.nl/compliance/compliance/paginas/contact_compliance.aspx
http://raboweb.rabobank.nl/compliance/compliance/paginas/contact_compliance.aspx
http://raboweb.rabobank.nl/hrportaal/gezondheid/gezonde-arbeidsomstandigheden/ongewenst-gedrag-en-vertrouwenspersonen/paginas/werkwijze-ongewenst-gedrag-en-vertrouwenspersonen.aspx
http://raboweb.rabobank.nl/org/nl/rabobank/overons/in-de-samenleving/ethiek/Paginas/default.aspx
http://rabowebcrawl.sharepoint.rabobank.nl/HRPortaal/arbeidsverhoudingen/speak-up/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={D959CB53-5DDE-48D3-8D18-C5F894353AB1}&file=Speak%20Up%20nieuw%2022%20september%202017.ppsx&action=default&DefaultItemOpen=1 


Jouw belofte aan klant, 
collega en samenleving
Je hebt besloten om bij Rabobank te werken. Daarmee heb je ervoor 
gekozen om je te gedragen volgens de waarden zoals in deze code 
beschreven zijn. Je bent aanspreekbaar op zorgvuldig, uitlegbaar en 
standvastig handelen. Dat betekent ook dat je anderen niet aanzet tot 
overtredingen van deze code. Overtredingen en niet-geaccepteerde 
gedragingen kunnen we niet negeren of goedpraten. En kunnen leiden 
tot disciplinaire acties en sancties.

De bankierseed die de collega’s in Nederland hebben afgelegd, staat 
niet op zichzelf, maar komt overeen met onze waarden en gedragingen 
zoals beschreven in deze gedragscode. Met het afleggen van de eed zijn 
commissarissen, bestuurders en medewerkers in Nederland gebonden 
aan het extern tuchtrecht. 

We kunnen de Rabobank waarden zelf levend houden. In wat we zeggen, 
wat we doen en hoe we ons ontwikkelen. Door mee te nemen in 
dagelijkse afwegingen en te bespreken in een teamoverleg of je GROW! 
gesprek. Laat deze Gedragscode en dus onze waarden jouw kompas zijn 
bij alles wat je doet of na laat. Samen zijn wij Rabobank.

pagina 8

Bankiers- 
eed

http://raboweb.rabobank.nl/HRPortaal/CAO-Beleid/gedrag/bankierseed/Paginas/Kaders-Richtlijnen-bankierseed.aspx
http://raboweb.rabobank.nl/HRPortaal/CAO-Beleid/gedrag/bankierseed/Paginas/Kaders-Richtlijnen-bankierseed.aspx
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