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Waarom?

Wij geloven dat duurzame groei leidt tot een betere wereld en dat wij hier als 
bank – samen met klanten en partners – met moed en daadkracht een relevante 
bijdrage aan kunnen leveren.

Growing
staat voor duurzame groei, 
ontwikkeling en vooruitgang. 
Wij willen onze klanten, 
partners en collega’s helpen, 
uitdagen en verder brengen in 
de transitie naar een betere 
wereld.

A better world
is de samenleving waarin 
wij leven. Dat kan de familie,
buurt, stad, community, 
vereniging, branche, keten, 
land, of zelfs de hele wereld 
zijn.

Together
geeft aan dat wij het samen 
doen. Want als coöperatieve 
bank geloven we in de kracht
van coalities. Samen met 
klanten, collega’s, partners, 
overheden, kennisinstellingen 
en soms ook met 
concurrenten.

Growing a better world together



3

Met als doel….

….. een toekomst waarin bedrijven als toegevoegde waarde worden gezien en 
geen enkel bedrijf het welzijn van mensen of de planeet ondermijnt. Hoe 
winstgevender, hoe meer ze worden gewaardeerd, niet alleen door hun 
aandeelhouders, maar door iedereen, omdat die bedrijven duidelijk en 
geloofwaardig verwoorden hoe elke euro die ze verdienen, waarde creëert voor 
de samenleving als geheel.
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Maar….

Hoe bouw je een bedrijf voor de 21e eeuw 

op waar mensen echt voor willen werken, 

bij willen kopen en in willen investeren?
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Focus op duurzaam ondernemen….

• Het leidt tot een betere beheersing van risico’s, processen & voorraden

• Het een verbeterde reputatie en imago oplevert

• Een bedrijf beter kan inspelen op (effecten van) veranderende marktomstandigheden

• Door meer transparantie meer consumentenvertrouwen in het bedrijf ontstaat

• Het verbeterde toegang tot financiering geeft 

• Het aantrekkelijker voor (nieuwe) werknemers is om bij het bedrijf te komen werken

• Het bedrijf hierdoor marktkansen beter kan benutten of ontdekken

….omdat:

Klanten-
binding

Reputatie
Innovatie Kosten-

besparing
Medewerkers-
tevredenheid
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Hoe willen we dat bereiken?

Met de Future Fit Business Benchmark, een

Strategische Business Management tool, om: 

1. Hotspots te identificeren
2. Hotspots te kunnen meten
3. Een maatwerk roadmap mee te ontwerpen
4. Processen en interne controles te implementeren
5. En anderen positief te beïnvloeden om ook hieraan bij te dragen
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8 focusgebieden

Future Fit Business Benchmark

 23 Break Even Goals

Doelen die alle bedrijven moeten 
nastreven om ervoor te zorgen dat 
ze op geen enkele manier de 
transitie naar een Future Fit 
samenleving vertragen

 24 Positive Pursuits Goals 

Manieren waarop een bedrijf kan 
handelen en anderen kan 
beïnvloeden om de transitie naar 
een Future Fit samenleving te 
versnellen

De benchmark heeft de volgende inhoud:
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 Wij concretiseren, samen met u, uw duurzaamheidsdoelstellingen

 Wij doen dit op basis van analyse van uw eigen data en strategie

 Wij vullen deze data waar nodig aan met externe data en onderzoek

 Wij stellen op basis van de uitkomsten duidelijke KPI’s met u op, die geïntegreerd

worden in uw huidige business model

 Wij voegen hier ook een duidelijk tijdspad aan vast, inclusief monitoring en

evaluatie

 Wij begeleiden u bij de implementatie

Sustainable Business Advisory 
Wat wij doen
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Sustainable Business Advisory team
Onze producten, inhoud & doorlooptijden

Future Fit 
Workshop in a Box

Future Fit 
Health Check

Future Fit 
Assessment

Future Fit 
Strategie

Future Fit 
Implementatie

1 dag 1-2 weken 1-6 maanden 1-4 maanden 4-18 maanden

Management workshop 
voor een eerste inzicht 

in de mogelijkheden

Een eerste analyse van de 
data en identificatie van 

hotspots

Diepgaande analyse van het 
bedrijf, haar data, evt. 

aangevuld met externe 
bronnen

Strategiebepaling op basis 
van de data analyse, 

inclusief KPI’s en planning

Implementatie van de 
gestelde KPI’s in de 

organisatie, inclusief 
managementprocessen



Daniëlle Strating-Geijteman | Elske van Gent 
Team Lead & Senior Consultant | Senior Consultant
Sustainable Business Advisory

Rabobank Metropool Regio Amsterdam
Telefoon: 06 577 131 12 | 06 215 602 77 
Email: Danielle.Strating-Geijteman@rabobank.nl | Elske.van.Gent@rabobank.nl

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?

If you want to go fast, go alone. 
If you want to go far, go together.

Sustainable Business Advisory team
Future Fit met onze expertise
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