
Coöperatief 
Bankieren 2014

Samen 
werken 
aan groei

De lokale Rabobank kent veel uitdagingen de komende jaren. Van virtuele klantbediening, 
efficiënter en goedkoper werken tot aan de concrete invulling van coöperatief bankieren. 

Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Coöperatie Fabriek voor uw bank alvast een activiteitenkalender 2014 

gemaakt. Daarin staan voor het eerste half jaar van 2014, voor alle klantsegmenten van de bank, miniMaster 

programma’s gepland. Een serie bijzonder leerzame en inspirerende bijeenkomsten onder leiding van 

topdocenten, waarbij uw bank als gastheer optreedt. Uw bank kan de miniMasters kostenneutraal aanbieden; de 

eigen bijdrage van de deelnemers dekt de programmakosten. De inspanning voor uw medewerkers is minimaal 

omdat de Coöperatie Fabriek veel werk voor u uit handen neemt. De miniMasters zijn zo een slim en creatief 

middel om óók in krappere tijden meerwaarde te blijven bieden voor uw klanten.

Al meer dan 5000 relaties van lokale Rabobanken volgden een miniMaster programma.  

Zij waren zonder uitzondering zeer over de programma’s te spreken.  

Zestig Rabobanken gingen u met enthousiasme voor. Doet u ook mee?

Met vriendelijke groet,

Teus van de Kamp & Berd Warmelts
Directie de Coöperatie Fabriek Samen werken aan groei



Activiteitenkalender Coöperatief Bankieren 

1e halfjaar 2014

 Private banking miniMaster Private Banking Management + Account  2 1 2 2 1
  Partners van PB relaties Management
  Maximaal 22 deelnemers Private Banking

 Bedrijven Advies miniMaster Starters Management Bedrijven 1  1 1 1 1  
  Startende ondernemers  Advies
  (<2 jaar) 
  Maximaal 32 deelnemers

 Bedrijven Advies miniMaster Retail Management Bedrijven 1 1 2 2 1 1
 Zakelijke Relaties Detaillisten en  Advies / Zakelijke Relaties
  franchisenemers
  Maximaal 22 deelnemers

 Bedrijven Advies miniMaster Creatieve Sector Management Bedrijven  1 1 1 1
 Zakelijke Relaties Instellingen + ondernemers Advies / Zakelijke Relaties
  Maximaal 22 deelnemers + Account Management

 Zakelijke Relaties miniMaster Vrouwelijke  Management Zakelijke 1 2 1 2 2
  ondernemers Relaties
  Vrouwelijke ondernemers
  Maximaal 22 deelnemers

 Zakelijke Relaties miniMaster MKB Management Zakelijke 2 1 2 2 1
  Ondernemers met min. 7 fte Relaties + Account
  Maximaal 22 deelnemers Management

 Zakelijke Relaties miniMaster Familiebedrijven Management Zakelijke 2 1 2 2 1 
 Groot Zakelijk  Dga en opvolgers Relaties Groot Zakelijk
  Maximaal 22 deelnemers + Account Management

 Groot Zakelijk  miniMaster Groot Zakelijk Directie + Management 2 1 2 2 1
  Dga actief in bedrijf Groot Zakelijk + Account 
  Maximaal 22 deelnemers Management

 Groot Zakelijk  miniMaster CFO’s Management Groot Zakelijk 1 2 2 2 1
  Cfo’s van Groot Zakelijk  + Account Management
  relaties
  Maximaal 22 deelnemers

 Food & Agri  miniMaster Food & Agri Management Food & Agri  1 2 2 2 1
  Food & Agri relaties + Account Management
  Maximaal 22 deelnemers

 Segment miniMaster Gemeenten Directie / voorzitter  2 2 2 1 1
 Overstijgend bestuurders en beleids-
  bepalers
  Max. 22 deelnemers

 Particulieren Geen programma’s

 Financieel Advies Geen programma’s

Segment

Programmanaam

Doelgroep

Max. aantal deelnemers

Uitvoerenden

Data (maanden)

Aantal dagdelen

 jan. feb. mrt. apr. mei. jun.
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 € 19.900,– € 19.500,– -/- € 400,–

 € 12.750,– € 12.500,– -/- € 250,–

 € 12.900,– € 19.500,– -/- € 400,–

 € 9.900,– € 10.000,– -/- € 100,–

 € 19.900,– € 19.500,– -/- € 400,–

 € 19.900,– € 19.500,– -/- € 400,–

 € 19.900,– € 19.500,– -/- € 400,–

 € 24.500,– € 25.000,– -/- € 500,–

 € 19.900,– € 19.500,– -/- € 400,–

 € 19.900,– € 19.500,– -/- € 400,–

 € 19.500,– € 19.500,– -/- € 0,–

 – – –

 – – –

Eigen bijdrage

deelnemers
Kosten bank Netto investering
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De uitgangspunten van de miniMaster programma’s

  De Coöperatie Fabriek draagt zorg voor de inhoud van een programma, de brochure voor de deelnemers, de 
docenten, de studiematerialen, de correspondentieteksten van de bank naar de deelnemers, het draaiboek en 
de evaluatie van het programma.

  De kosten van een programma zijn een vast bedrag voor de bank en zijn exclusief arrangementskosten (zaal, 
apparatuur en catering) en vrij van BTW. 

  De Coöperatie Fabriek factureert de bank voor de kosten van een programma. 

  De eigen bijdrage is te bepalen door de bank en is mede afhankelijk van het aantal deelnemers. 

  De Rabobank incasseert de eigen bijdrage van de deelnemers.

  Alle kosten en opbrengsten op de kalender zijn gebaseerd op een maximale bezetting en een volledige 
bijdrage van de deelnemers van de programmakosten. 

  Per groep zijn maximaal twee accountmanagers aanwezig. 

  De lokale bank (accountmanagement) draagt zorg voor de werving van deelnemers.

de Coöperatie Fabriek
Postbus 91
1398 ZH  Muiden
t +31 294 27 19 67
e info@decooperatiefabriek.nl
www.decooperatiefabriek.nl Samen werken aan groei

 Voor meer informatie: kijk op de website 
www.decooperatiefabriek.nl of neem contact op via info@decooperatiefabriek.nl of via 0294 271 90 67

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 


