
Waarom staat u in FRITS? 

„Als Rabobank spelen wij een belangrijke rol 
binnen de Kempische gemeenschap. Niet in 
de laatste plaats door ons grote marktaandeel. 
Dat zorgt voor een grote verantwoordelijk-
heid, die van invloed is op het functioneren 
van deze regio. Door alle veranderingen, zo-
als fusies en centralisatie van onze diensten, is 
het gezicht van de bank wellicht iets minder 
zichtbaar dan vroeger. Als Rabobank willen 
we dichtbij onze klanten staan. Deze nadere 
kennismaking met mij als directeur is daar 
een mooi voorbeeld van.”

Hoe staat het ervoor in de bankenwereld?

„De bankenwereld herstelt zich stap voor stap 
van alle perikelen rondom de financiële crisis. 
Het vertrouwen gaat te paard en komt te voet. 
Als Rabobank richten we ons op stabiliteit 
door het bieden van gedegen service en goede 
diensten. Er is natuurlijk veel veranderd. Door 
de virtuele mogelijkheden willen onze klanten 
24 uur per dag, 7 dagen in de week en waar 
ook ter wereld online kunnen bankieren. Wij 
staan graag dichtbij onze klanten, dus we zijn 
continu op zoek naar de juiste balans om onze 
klanten zo optimaal mogelijk te blijven bedie-
nen. Daarnaast hebben we door de crisis te 
maken met verscherpte wetten en regels. Bin-
nen al deze veranderingen hechten wij veel 
waarde aan het kenmerkende karakter van 
de Rabobank. De nieuwe werkelijkheid is een 
feit, maar het vertrouwen van onze klanten is 
en blijft de basis van onze bank.”

Hoe is de relatie tussen de Kempen en 

Eindhoven?

„Strijp-S, Brainport en  de High Tech Campus 
zijn prachtige ontwikkelingen die bijdragen 
aan de werkgelegenheid en kansen en moge-
lijkheden in Eindhoven. In de schaduw van 
de Lichtstad liggen de Kempen: een schitte-
rend woon-, werk- en verblijfsgebied. Die na-
tuurlijke verbinding tussen stad en regio kan 
eenvoudig worden versterkt door vaker en in-
tensiever samen te werken. Maak gebruik van 
elkaars kracht, de ruimte en die natuurlijke 
verbinding.”

Is bankieren nog wel leuk?

„Bankieren is hartstikke leuk. De Kempen 
zijn een uitdagend en interessant werkgebied. 
Er is veel diversiteit, en een grote sociale sa-
menhang. Elke dag ontmoet ik inspirerende 
ondernemers, en mag ik in de keuken van hun 
bedrijf kijken. Dat inspireert me, daar geniet 

ik van. Luisteren, praten, problemen oplossen 
en mensen samenbrengen. Als bankier den-
ken wij echt mee over de toekomst, de kan-
sen en de mogelijkheden van die ondernemer. 
Stap voor stap onderneem je samen, en mogen 
wij vaak een cruciale bijdrage leveren aan de 
succesvolle resultaten van een bedrijf.”

Is de Rabobank nog de boerenleenbank 

van weleer?

„Onze roots liggen in de agri-sector, en daar 
zijn we trots op. Wij hebben als Rabobank 
nog altijd veel agrariërs in de boeken staan. 
Dat is en blijft een gezonde en stabiele sector. 
We richten ons inmiddels op een veel grotere 
doelgroep: van het midden- en kleinbedrijf 
tot ook grotere bedrijven. Kenmerkend blijft 
het familiaire karakter van deze bedrijven, die 
voelen zich erg thuis bij ons. Als coöperatie 
zonder aandeelhouders sluiten onze ideeën 
vanzelfsprekend goed aan bij de visie van die 
familiebedrijven. Een cultuur van gedegen 
ondernemerschap die zich niet alleen richt op 
het maken van optimale winst.”

Kent u een goede slogan voor de Kempen?

„Een prachtig stukje Nederland voor inwo-
ners, toeristen en bedrijven.”

Wie verdient uw persoonlijke pluim?

„Als ik kijk naar de recente, dramatische ge-
beurtenissen rondom het neerstorten van  
vlucht MH17 vind ik een pluim voor onze mi-
nister-president en minister van Buitenlandse 
Zaken hier op zijn plaats. Ik heb diep respect 
voor de zorgvuldige besluitvorming rond deze 
zeer gevoelige kwestie. Dichterbij wil graag 
een pluim uitreiken aan Piet Moerland, onze 
voormalige bestuursvoorzitter. Door zijn 
voortijdige vertrek wegens de Libor-affaire 
heeft hij volledig zijn verantwoordelijkheid 
genomen. Zijn vertrek heeft diepe indruk op 
me gemaakt, dat is een meer dan lastige keuze 
geweest voor deze uiterst integere bestuurder.”

Maakt veel geld op de bank gelukkig?

„Een groot gedeelte van je geluk is afhankelijk 
van je gezondheid. Dat heb ik enkele jaren te-
rug aan den lijve mogen ondervinden. Op zo’n 
moment kan geld niets betekenen. Geld maakt 
niet gelukkig, het is wel gemakkelijk als je het 
hebt. Je gezondheid is echter wel bepalend 
voor je geluk, is althans mijn mening.”

Wilt u nog ergens op terugkomen? 

„Nee...”

René Coppens (54) is directievoorzitter van Rabobank De Kempen. De Rabobank is al 34 jaar zijn werkgever. „Deze bank 
past precies bij mijn visie van mensen verbinden, samen veranderen en bankieren door zo dicht mogelijk bij onze klan-
ten te staan”, aldus René. Een echte Raboman dus. Deze keer de bank op de bank. Over de huidige veranderingen in de 
maatschappij, in de financiële sector en de Kempische gemeenschap.

René op de bank met
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