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De Rabobank is aan het einde van de 19e eeuw 

begonnen als een verzameling van kleine lokale 

boerenleenbanken. Hun coöperatieve structuur en 

lokale verbondenheid zijn gebaseerd op het idee 

van Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). 

Raiffeisen: Het idee
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Raiffeisen wil de armoede onder de 

boerenbevolking bestrijden. Zijn idee: je bestrijdt 

armoede het beste door mensen te helpen om 

zichzelf te helpen. Zijn oplossing: de 

kredietcoöperatie. Dat is het idee dat ten grondslag 

ligt aan de Rabobank.

De eerste coöperatieve boerenleenbanken ontstaan in Nederland naar voorbeeld van Raiffeisen.
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De coöperatie



Onze opdracht

met elkaar maken we klanten en hun omgeving sterker

Rabobank uitgangspunten

Vertrouwen als basis

Onze coöperatieve visie

samen bereik je meer dan alleen

klant:
altijd persoonlijk

samenleving:
actieve deelname

toekomst:
gericht op nu & morgen



Coöperatief dividend
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Meer dan geld alleen
Van steun aan de buurtbus in de wijk, tot een microkrediet aan een gezin in 
Paraguay. Via het 'coöperatief dividend' zet de Rabobank een deel van haar winst in 
ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving

Maar ook:
• Actieve participatie van medewerkers in de lokale samenleving
• Beschikbaar stellen van faciliteiten
• Delen van kennis en netwerken

Rabo Foundation  zowel nationaal als internationaal
(28 miljoen, 25 landen)



Aandeel in elkaar
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• Sponsoring

• Donaties 

Eigen beleid waaronder de clubkascampagne

• Fondsen (landelijk 44 miljoen 106 lokale banken)



Aandeel in elkaar
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• Rabobank Assen Noord Drenthe Rabofonds

• Rabobank Noordenveld West Groningen  Coöperatiefonds

Leefbaarheidsfonds 

• Rabobank Borger Klenckeland Projectenfonds

• Rabobank Zuidwest Drenthe Stimuleringsfonds

• Rabobank Emmen Coevorden Stimuleringsfonds

• Rabobank Westerbork Projectenfonds



Voorwaarden
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Elke bank heeft eigen voorwaarden 

Minimum- en maximumbedragen

Gemeenschappelijk: 

Het initiatief moet gericht zijn op het versterken van het 
maatschappelijke, economische sociale of culturele leven in de lokale 
gemeenschap



Wat gaat jullie helpen
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• Goed projectplan

• Begroting

• Meerdere geldverstrekkers

• Verbinden van meerdere partijen

• Draagvlak

• Bij voorkeur bankieren bij Rabobank 

• (vorm van tegenprestatie)



Rabo versterkt
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Tot slot
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Check de lokale bankensite voor de exacte voorwaarden van uw bank.

Lokale afdeling communicatie weet vaak veel te vertellen over de fondsen

Formulieren met de juiste URL’s zijn straks bij ons verkrijgbaar

Succes met uw projecten


