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Vertrouwelijk. 

Case Rabobank: loopbaanontwikkeling 

Achtergrondkenmerken 

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De 

Rabobank is een coöperatieve bank. In Nederland zijn ruim honderd lokale Rabobanken met een grote 

mate van zelfstandigheid actief. Zij worden bijgestaan door de ondersteunende organisatie in Utrecht. 

Hier wordt beleid geïnitieerd en worden producten en diensten ontwikkeld. Te denken valt aan 

kredietvormen, betalingsproducten, marketing, facilitair, control, riskmanagement en personeelsbeleid. 

De Rabobank is aandeelhouder van verschillende gespecialiseerde ondernemingen zoals De Lage 

Landen en de Rabo Vastgoedgroep. Via deze dochterondernemingen en deelnemingen zijn ze 

gespecialiseerd in diverse onderdelen van de financiële dienstverlening. Rabobank beschikt ook over 

een internationaal bankbedrijf dat zich richt op internationale zakelijke en rurale activiteiten en met focus 

op de Food & Agrisector. 

› Omvang personeelsbestand: wereldwijd bedraagt het aantal fte 48.000, waarvan 27.000 in 

Nederland. 

› Belangrijkste functies: hbo-functies, zoals adviseurs, professionals en accountmanagers. 

› Gemiddelde leeftijd: in 2017 was de gemiddelde leeftijd 42,6 jaar 

› Verloop: de organisatieverblijftijd is gemiddeld circa 14 jaar, maar dat wordt minder. 

 

Aanleiding en context 

Mede door automatisering is de inhoud van het werk bij de Rabobank erg veranderd en zal de komende 

jaren nog verder veranderen. Gevolg is dat onder andere administratieve functies op mbo-niveau meer 

en meer verdwijnen en functies qua inhoud gaan veranderen. Bij de Rabobank is data-analyse steeds 

belangrijker geworden en de vraag naar data-analisten gestegen. Beginjaren ’90 waren er nog 

medewerkers in de ‘Dealingroom’ werkzaam die bijvoorbeeld een middelbare schooldiploma hadden 

en over een specifieke skillsset beschikten. Die werden op een gegeven moment volledig vervangen 

door medewerkers met tenminste een hbo/wo-diploma (bijvoorbeeld op het gebied van Econometrie) 

en andere skills, aldus Carla van Wezop, HR-professional en Vertrouwenspersoon. De Rabobank is 

sinds 2013 enorm in beweging met krimp en verschuiving van werk (met name van lokale banken naar 

Rabobank Nederland). Recenter, in 2016, werd er een volgende reorganisatie aangekondigd waarbij 

er sprake was van een krimp van 12.000 medewerkers verspreid over een periode van een paar jaar. 

Dat was een schok voor veel medewerkers die er altijd van uit waren gegaan dat ze hun hele werkzame 

leven bij de Rabobank zouden kunnen blijven. De Rabobank heeft er toen op ingezet dat alle 

medewerkers bewegingsbereid moeten zijn en ook in actie kúnnen komen. “Medewerkers moeten te 

allen tijde wendbaar zijn”, aldus Marja Roosen, OR-lid lokaal, ORR-lid, lid vertrouwenscommissie en 

vakbondsvertegenwoordiger in het cao-overleg. 

 

Aanpak 

De Rabobank beschikt over een HR-portaal. Dit portaal is voor iedere medewerker en leidinggevende 

beschikbaar en daarin is van alles te vinden over Cao & Beleid, Dienstverband, Inkomen en 

vergoedingen, Werktijden en verlof, Loopbaan & Ontwikkeling, Ziekte en Gezondheid, Sociaal Plan, 

Arbeidsverhoudingen en Diversiteit. Ieder onderwerp wordt op een aparte pagina verder uitgediept. 

Bijvoorbeeld onder Loopbaan en Ontwikkeling bevinden zich onder andere een Loopbaan- en 

Leerportaal. Circa tien jaar geleden is de Rabobank gestart met een digitaal loopbaanportaal, 

gefaciliteerd door Focus Nederland. Je vindt hier diverse testen en loopbaanopdrachten die inzicht 

geven in hoe je je kunt ontwikkelen om blijvend inzetbaar te zijn: nu en in de toekomst. Via dit portaal 
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wordt tevens inzicht gegeven in andere functies en rollen en wat je waarde is op de arbeidsmarkt. Ook 

kan de medewerker er terecht voor een e-coach. Het maken van de testen en het stellen van een 

loopbaanvraag aan die e-coach is strikt vertrouwelijk. Medewerkers kunnen gratis van dit portaal 

gebruik maken. De uitkomsten van alle inzichten kunnen worden verzameld in een persoonlijk 

(actie)plan. 

Sinds januari 2017 werkt de Rabobank ook met GROW! Dit is de vervanger van het performance 

management systeem, waarbij groei en performance centraal staan. GROW! is door HR zelf ontwikkeld. 

Medewerkers en leidinggevenden (wereldwijd) hebben het programma in de ontwikkelfase getest en 

feedback gegeven. Ook de ORR heeft hierin meegedacht. GROW! is er voor alle medewerkers en is 

gericht op het versterken van de eigen regie van medewerkers in hun performance en inzetbaarheid 

en het vergroten van persoonlijk leiderschap. Gedurende het jaar vult de medewerker zijn 

MyGROW!Notes. Dit wordt gebruikt door de medewerker als een notitieboek en hierin wordt de 

voortgang inzake activiteiten, opmerkingen en feedback over de eigen bijdrage, gedrag en ontwikkeling 

bijgehouden. 

Medewerkers plannen zelf ontwikkelgesprekken met hun leidinggevende in. Het streven is om dat 

tenminste vier maal per jaar te doen. Eén maal per jaar vindt er een wrap-upgesprek plaats tussen 

medewerker en leidinggevende. 

Daarnaast zijn op het portaal diverse opleidingen, cursussen, trainingen en workshops te vinden. Ook 

kan gebruik worden gemaakt van persoonlijke loopbaanadviseurs en/of coaches. Hiervoor heeft de 

Rabobank een lijst van externe ‘preferred suppliers’ beschikbaar gesteld. 

Naast een ontwikkelbudget voor functiegerichte scholing heeft iedere medewerker sinds 2017 een 

persoonlijk ontwikkelbudget van 1.500 euro voor verdere loopbaanontwikkeling. In 2019 wordt dit 

budget teruggebracht naar 1.000 euro per jaar. In principe mogen medewerkers daarvoor elk soort 

scholing, coaching of loopbaanontwikkeling doen die ze willen, zolang ze maar aan kunnen tonen dat 

die scholing bijdraagt aan hun toekomstige inzetbaarheid (fiscaliteit). “Een cursus mindfulness wordt 

bijvoorbeeld niet vergoed, tenzij aangetoond kan worden dat deze cursus concreet bijdraagt aan het 

beginnen en runnen van een eigen mindfulnessbedrijf”, aldus Carla van Wezop. 

Naast formele ontwikkeling is leren op de werkplek van belang voor de Rabobank. Er wordt nu een slag 

gemaakt om minder te gaan denken in vastomlijnde functies en meer in rollen en skills. Medewerkers 

kunnen hiervoor nu aan een portfolio bouwen, maar de informatie ligt nu nog verspreid over 

verschillende systemen, die helaas nog niet gekoppeld kunnen worden (onder andere SAP, 

Loopbaanportaal, MyGROW!Notes). Rabobank wil toe naar een e-portfolio, waarmee de medewerkers 

kunnen aantonen welke vaardigheden en competenties zij bezitten die dan weer gekoppeld kunnen 

worden aan taken waarvoor leidinggevenden mensen zoeken. Hierdoor wordt het mogelijk om een 

“digitale markt” van vraag (projecten/opdrachten) en aanbod (mensen met bepaalde skills) te creëren 

voor dynamischer organiseren. 

Loopbaanontwikkeling wordt door de Rabobank beschouwd als een wezenlijk en integraal onderdeel 

van duurzame inzetbaarheid. Dit wordt gekoppeld met vitaliteit en als een totaalprogramma neergezet, 

ook in de communicatie richting medewerkers. “Het gaat ook om letterlijk in beweging komen. Als je 

niet lekker in je vel zit, heeft dat ook gevolgen voor je inzetbaarheid en dus je loopbaan”, aldus Marja 

Roosen. 

Voor medewerkers die boventallig zijn geworden, is er destijds een speciaal bureau in het leven 

geroepen dat de medewerker momenteel 6 maanden loopbaanbegeleiding biedt (het 

Mobiliteitscentrum Samen Werkt!). Er is echter ook een fase voorafgaand aan boventalligheid en die 

noemt de Rabobank de Actieve Mobiliteit. Die fase kan 3 tot 24 maanden duren en geldt voor mensen 

waarvan de Rabobank weet dat ze mogelijk boventallig gaan worden. In die fase krijgen de 

medewerkers bericht (een mondeling gesprek plus een brief thuis gestuurd) dat ze actief mobiel zijn 

geworden en dat de Rabobank hen een divers pallet aan mogelijkheden biedt om te werken aan hun 

loopbaanontwikkeling, zoals LinkedIn workshops, sollicitatietraining en loopbaangesprekken. “Ik zie dat 

echt als een cadeautje voor de medewerkers”, aldus Marja Roosen. Van medewerkers in de fase van 

Actieve Mobiliteit wordt verwacht dat ze de reguliere werkzaamheden blijven uitvoeren, maar men kan, 

in goed overleg met de leidinggevende, de tijd krijgen om van het aanbod gebruik te maken. Eén van 
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de voordelen van de fase van Actieve Mobiliteit is een suppletie van loon als men in die periode 

overstapt naar een interne of externe baan met lager salaris. 

Met ingang van 2017 geldt in het Sociaal Plan een kortere periode van begeleiding naar ander werk: 3 

maanden, dat was voorheen 10 maanden. Deze verkorting stimuleert medewerkers meer vooruit te 

denken over alternatieven en niet te wachten tot boventalligheid. 

 

Resultaten 

Percentages over de mate van mobiliteit worden niet door de Rabobank bijgehouden, maar de effecten 

van het beleid zijn wel merkbaar, aldus de respondenten. “We hebben gezien dat er echt iets is 

veranderd in de attitude van de medewerkers”, aldus Carla van Wezop. De ogen van medewerkers zijn 

na al die reorganisaties in 2016 open gegaan. “Medewerkers zien nu dat de Rabobank echt is gaan 

verzilveren en dat medewerkers echt ontslagen kunnen worden. Dus dat medewerkers daar ook op 

voorbereid moeten zijn”, aldus Marja Roosen. Er heeft een cultuurverandering plaatsgevonden. Dit 

komt enerzijds door de schok dat er flink wat mensen zijn ontslagen en door instroom van nieuwe 

(jonge) medewerkers (generatie opvolging), die gewend zijn om actief met hun loopbaan bezig te zijn. 

Zij moeten immers al eigen portfolio’s maken en onderhouden tijdens school en vervolgopleiding. 

Anderzijds komt het door de aandacht die de Rabobank geeft aan loopbaanontwikkeling; dat het 

normaal is om daar als medewerker mee bezig te zijn en door veel begeleiding aan te bieden. “Vroeger 

was het een taboe om aan je loopbaan te werken. Dan deed je het stiekem via de vakbond. Men was 

bang dat de leidinggevende anders dacht dat men weg wilde bij de Rabobank en men uiteindelijk 

weggestuurd zou worden en niet meer de juiste aandacht kreeg”, aldus Marja Roosen. Haar observatie 

als CAO-onderhandelaar is dat secundaire voorzieningen steeds belangrijker zijn geworden voor 

medewerkers, zoals een individueel keuzebudget en andere faciliteiten en voorzieningen op het gebied 

van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Het lange termijn perspectief met voldoende zekerheden is 

voor medewerkers belangrijker geworden dan alleen die paar procenten loonsverhoging. 

 

Succesfactoren en lessons learned 

De onderstaande succesfactoren en lessen zijn volgens de Rabobank van belang: 

› ten eerste is een gevoel van urgentie een factor die veel invloed heeft op het in beweging krijgen 

van de medewerkers. Als er in 2016 niet zoveel mensen de organisatie hadden verlaten, was het 

besef dat het nodig is om in beweging te komen waarschijnlijk minder geweest bij de medewerkers; 

› een grote succesfactor is ook om het positief te houden. Bezig zijn met je loopbaanontwikkeling is 

goed en zou zelfs normaal moeten zijn. Zo zijn er ook GROW! ambassadeurs benoemd die 

positieve ervaringen en succesverhalen met collega’s delen en vragen kunnen beantwoorden; 

› een succesfactor is ook om medewerkers positieve ervaringen op te laten doen op een veilige 

manier. Bijvoorbeeld via Swap2 GROW!: medewerkers kunnen dan stage lopen op een andere 

afdeling. Dit is iets dat al langer gebeurt overigens. “Wij noemen dat gluren bij de buren”, aldus 

Marja Roosen. Het wordt nu alleen extra gestimuleerd; 

› de rol van de leidinggevende is ook van belang. De Rabobank heeft een beweging gemaakt van 

sturen op targets naar coachend leiderschap waarin wordt gestuurd op ontwikkeling van 

medewerkers. Daar worden leidinggevende ook op geworven, geselecteerd en getraind; 

› een belangrijke les die de Rabobank aan andere organisaties zou willen meegeven, is niet alleen 

maar digitaal dingen aan te bieden. Juist het face-to-face contact is belangrijk voor mensen om ze 

over een drempel te helpen. “Een persoonlijk gesprek met een medewerkers, ook al is het maar 

voor 5 minuten, brengt medewerkers eerder in beweging. Ze weten, ondanks alle 

bewegwijzeringen, soms toch niet waar ze moeten beginnen. In die 5 minuten help je ze op weg”, 

aldus Carla van Wezop. De Rabobank organiseert daarom bijvoorbeeld ook GROW!markten, 

ontwikkelcafé’s, -proeverijen en een college tour voor de fysieke ontmoeting waarin medewerkers 

ook ervaringen met elkaar kunnen delen. Door met andere medewerkers in gesprek te komen die 

in hetzelfde schuitje zitten, voelen medewerkers zich gesteund en worden ze gemotiveerd om aan 

hun loopbaan te gaan werken; 

› wat medewerkers ook goed blijkt te helpen is een financiële check. Veel medewerkers zijn bang 

dat ze financieel in de problemen komen, als ze buiten de bank aan de slag moeten en ander werk 
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moeten gaan doen. Dat blijkt in de praktijk toch mee te vallen. Zo’n financiële check neemt veel 

onzekerheid weg bij medewerkers en daarmee een blokkade om in beweging te komen; 

› via omscholing- en banenmarkten worden medewerkers gestimuleerd in een vroeg stadium over 

loopbaanvervolg na te denken en tijdig een geschikte opleiding daarvoor te kiezen, betaald met 

hun ontwikkelbudget. 

 


