
De financiële wereld is dynamisch, zo ook voor de Rabobank. Actuele thema’s zoals het imago 
van financiële dienstverleners, veranderende wensen van klanten, online ontwikkelingen, 
strenge wet- en regelgeving en de druk op de financiële resultaten houden ons dagelijks bezig. 
Daarnaast willen we ons inzetten voor zelfredzaamheid, voor duurzaam ondernemerschap, voor 
lokale leefbaarheid en voor wereldwijde voedselzekerheid. Daarin kunnen we alleen succesvol 
zijn als we samenwerken met alle betrokkenen, waaronder de Ledenraad.

De ledenraad bestaat uit mensen zoals u die de ambitie hebben om mee te denken over de dingen die de 
Rabobank doet. U staat midden in de samenleving en bent de oren en ogen van de bank. Daarnaast bent 
u onderdeel van een marktteam en wordt u gevraagd om actief signalen te delen en bij te dragen aan 
sociaaleconomische of maatschappelijke initiatieven.

We helpen u graag uw rol zo goed mogelijk in te vullen. Dat doen we onder meer door het aanbieden van 
de Rabo masterClasses Ledenraad. Tijdens de masterClasses komen de meest relevante thema’s voor u aan 
bod, begeleid door vakdocenten uit de praktijk. Wij zijn er van overtuigd dat u na deze Rabo 
masterClasses Ledenraad beter voorbereid zal zijn op de toekomst.
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Rabobank {Naam}

 

Samen bereiken we meer

Rabo masterClasses 
Ledenraad



Trends en Maatschappelijke Ontwikkelingen 
Het verkennen van trends is noodzakelijk om een indruk te 
krijgen in welke richting de samenleving zich zou kunnen 
bewegen. Zij die over verschillende trends hebben nage-
dacht, zijn beter voorbereid. Ter voorbereiding op deze avond 
krijgt u een overzicht van mogelijke trends die we kunnen 
bespreken. U kiest welke aan de orde moeten komen. 

Docent: Drs. P. (Paul) Turken werkte meer dan 20 jaar als mar-
keting- en managementconsultant. Tegenwoordig doceert en 
adviseert hij, vervult hij verschillende commissariaten en is hij 
board counseler. 

Circulaire Economie 
Het begrip circulaire economie wint snel aan aandacht. En 
terecht, want het biedt kansen om tegelijkertijd economische, 
ecologische en sociale vraagstukken te adresseren. In deze 
masterClass verkennen we de rol van de bank. Als financier 
en als netwerkpartner. U wordt uitgedaagd na te denken over 
uw rol in deze transitie en specifiek te maken wat u nodig 
heeft om deze rol goed te kunnen vervullen. 

Docent: M. (Michel) Schuurman, is binnen MVO Nederland 
verantwoordelijk voor de programma’s op het gebied van 
circulaire economie. Tevens is hij specialist in duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en Green Deals. 

Actuele ontwikkelingen in de financiële wereld 
Het bankenlandschap is aan sterke veranderingen onderhe-
vig. Er sprake van focus op bancaire kernactiviteiten, daling 
van het aantal bankkantoren, opkomst van mobiel bankieren, 
niet-bankiers die de rol van banken overnemen, sterk dalende 
werkgelegenheid, strengere wet- en regelgeving, meer toe-
zicht op Europees niveau en meer. Tijdens deze masterClass 
worden deze ontwikkelingen besproken. 

Docent: Drs. H.C.A. (Hinrich) Slobbe is oprichter en directeur 
van Wizfiz. Hij  is actief in de profit- en de non-profitsector 
en geeft advies en training op het gebied van finan cieel 
management.

Samenwerken is het nieuwe businessmodel 
Zowel in het maatschappelijk veld als in het bedrijfsleven is 
samenwerken en het werken in netwerken dè manier om 
taken te organiseren in complexe omgevingen. Wat betekent 
dat voor de Rabobank en dus voor de ledenraad? En hoe 

beïnvloedt dat uw rol en positie binnen een marktteam? Hoe 
ziet de samenwerker van de toekomst er uit?

Docent: Drs. R. (Rosi) Dhaenens MBA “It’s all about collabora-
tion”. Dat is het motto van samenwerkingsdeskundige Rosi 
Dhaenens. Zij is oprichter van Collabó, een bureau gespeci-
aliseerd in meerpartijensamenwerking. Ze werkt voor zowel 
nationale als internationale ondernemingen.

Slotbijeenkomst ledenraad
Met de opgedane inzichten en nieuw vergaarde kennis van 
de eerste 4 bijeenkomsten, vormt deze laatste bijeenkomst 
de start van de invulling van uw rol in het werkgebied. U gaat 
met elkaar aan de slag om te bepalen hoe u inhoud kunt 
geven aan de rol van ledenraadslid en de maatschappelijke 
agenda. Welke competenties zijn daarvoor nodig en welke 
competenties heeft u met elkaar in huis? De avond eindigt 
met concrete plannen en initiatieven die na deze opleiding 
worden opgepakt.

Docent: G. (Gert) van den Anker MBA is partner bij Pawlik Con-
sultants en heeft als adviseur en verandermanager coöperaties 
begeleid bij het verhogen van de betrokkenheid en inzet van 
haar leden. De focus ligt op samen bouwen aan een duurzame 
organisatie waarin iedereen wordt uitgedaagd om een actieve 
bijdrage te leveren. Niet omdat het moet, maar omdat u het 
zelf wilt!

Data
Woensdagavonden {00 maand 2017}, {00 maand 2017},  
{00 maand 2017}, {00 maand 2017}

Programma
17.30 uur ontvangst met lichte maaltijd
18.00 uur aanvang programma
22.00 uur einde programma

Locatie
Rabobank {naam}
{straatnaam en huisnummer}
{postcode}  {WOONPLAATS}

Contact
Contactpersoon: {voornaam + achternaam}
Telefoonnummer: {012 345 67 89}
E-mail: {voornaam.achternaam@rabobank.nl}

Rabobank {naam} Rabo masterClasses Ledenraad

Samen werken aan groei

 Dit programma is ontwikkeld door

Rabo Ondernemers Academie

Alle genoemde data, vakken en docenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.


