
Digitale transformatie & innovatie
Kanaal van de toekomst 

 

Dutch FinTech Awards 2017

Uitgeroepen tot “most 
innovative traditional 
bank for FinTech”.

   Boekhoud-app voor zzp’ers

  Beleggen met je wisselgeld

  De IBAN-Naam Check, weten aan wie je betaalt

 Vereenvoudigt handelstransacties voor ondernemers

 

Beschikbaarheid

Internetbankieren

Mobiel bankieren

99,9%

99,9%

Rabobank in 2017 

Gemeten als NPS

Particuliere klanten Private banking klanten Bedrijven

Onze nettowinst:   
2,7 miljard euro
Credit ratings bleven op een hoog niveau

Marktaandelen in Nederland 
bleven stabiel op een 
hoog niveau.

Hypothekenmarkt Spaarmarkt Handel, industrie 
en dienstverlening

22% 34% 39%

 

kredietverlening private sector toevertrouwde middelen

Betekenisvolle coöperatie
Lokale banken hebben een deel van hun 

nettowinst bestemd voor investeringen in 

plaatselijke gemeenschappen.

Kickstart Food

Met de Kickstart Food versnelt Rabobank de transitie 

naar duurzame voedselproductie. Dit doen we 

in partnerschap met het milieubureau van de VN.

In Brazilië en Indonesië  startte ons partnerschap 

voor natuurherstel waarbij we uitgeputte 

landbouwgrond weer vruchtbaar maken. 

  

•   Kickstart Earth

•   Kickstart Waste

•   Kickstart Stability

•   Kickstart Nutrition

Is er de komende jaren genoeg te eten 
voor alle mensen op aarde?

Rabobank Foundation
Met een impact op bijna  5 miljoen kleinschalige boeren 
stimuleren we de zelfredzaamheid van agrariërs in ontwikkelingslanden. 

Rabobank Development
Onze missie is het verruimen van de 

toegang tot �nanciële diensten in 

ontwikkelingslanden en 

opkomende markten.

341
miljard

euro

411
miljard

euro

Deze cijfers zijn niet door de accountant gecontroleerd.

Rabo Bankieren App

Online

Actieve gebruikers

3,5 miljoen

5,2 miljoen

+14% gebruikers in 2017

+20% online geopende spaarrekeningen in 2017

App Store rating 4,6

Innoveren met nieuwe verdienmodellen

45
miljoen

euro

De tevredenheid van onze wholesale klanten blijft op een hoog niveau en bij onze internationale 
rurale klanten zien we een hoog niveau en daarbij nog een stijgende lijn.

Onze missie:

Growing a better world together
Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren 

aan het welzijn en de welvaart in Nederland en 

aan het duurzaam voeden van de wereld.

  

onder particuliere en zakelijke klanten 
in Nederland is verder verbeterd.

Onze klanttevredenheid
'Zou u ons aanbevelen?' 
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