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De bank voor Startups & Scale-ups



Als startup of scale-up heb je vaak andere 
wensen en informatie nodig dan gevestigde 
bedrijven. Daarnaast is toegang 
tot partnerships en nieuwe klanten 
belangrijk. Rabobank heeft daarom sinds kort 
één portal waar je alle informatie vindt 
en terecht kunt met jouw vragen over 
bijvoorbeeld fundingsmogelijkheden of hoe 
je een samenwerking met Rabobank of onze 
partners kunt aangaan.
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Rabobank Startup & Scale-up portal live
www.rabobank.nl/startup-scaleup



De bank voor Startups 
& Scale-ups

Startups en scale-ups zijn door hun innovatiekracht 
vernieuwers van de economie. Ze dragen in 
een belangrijke mate bij aan de oplossing 
van maatschappelijke uitdagingen en zijn een 
belangrijke groeimotor voor de economie en 
werkgelegenheid in Nederland. Dit past naadloos in onze 
ambitie, Rabobank wil innovatieve en snelgroeiende 
bedrijven ondersteunen door duurzame relaties op te 
bouwen en partner te zijn in hun groei en succes

Dit doen we met het Startup & Scale-up Team en sinds 
kort ook via onze nieuwe portal 
www.rabobank.nl/startup-scaleup. Hier vind je alle 
informatie hoe Rabobank startups en scale-ups verder 
kan helpen en hoe je samen met Rabobank kunt 
innoveren.

http://www.rabobank.nl/startup-scaleup


Rabobank heeft dedicated specialisten die startups en scale-ups ondersteunen in hun ondernemerschap. 

De kracht van samenwerking en ecosystemen

De Startup & Scale-up bankers van Rabobank werken vanuit heel Nederland. Zij hebben een uitgebreid netwerk en kunnen 
een startup of scale-up introduceren bij investeerders en relevante connecties leggen met andere ondernemers. Daarnaast 
draagt hun netwerk van regionale en landelijke partners (accelerators, incubators en adviespartners) bij aan het vergroten 
van jouw inzicht, kennis en netwerk.
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#stimulatinginnovation

Rabobank Startup & Scale-up Team

Peter Smit, manager Startup & Scale-up:
“Omdat we dagelijks betrokken zijn bij snelgroeiende innovatieve bedrijven, begrijpen we hun behoeften en uitdagingen. 
Wij kennen de taal van investeerders en financiers. Met onze financiële producten en diensten, ons (inter)nationale 
netwerk en onze kennis helpen we om de ambities van startups & scale-ups te ontplooien.”
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Eén portal voor 
Startups & Scale-ups

Op www.rabobank.nl/startup-scaleup vind je:

• Inspirerende verhalen van innovatieve bedrijven

• Informatie over fundingsmogelijkheden die jou verder 
kunnen helpen. Ook als er nog geen bewezen 
resultaten, cashflow of betalende klanten zijn.

• Innovatieve partners van Rabobank die ook jouw bedrijf 
kunnen versterken en met wie wij je in contact kunnen 
brengen

• Informatie over het Startup & Scale-up team van 
Rabobank

• Verzekeren en pensioen voor startups & scale-ups

• Hoe je samen met Rabobank kunt innoveren

• Eén contactformulier zodat jouw vraag bij de juiste 
Rabobankadviseur terecht komt

http://www.rabobank.nl/startup-scaleup


Heb jij een innovatieve oplossing? Dan ontdekken we graag hoe we samen met jou 
kunnen innoveren. Neem contact op via ons portal.

Samen werken aan oplossingen voor onze klanten & de wereld om ons heen

Rabobank gelooft in de kracht van samen innoveren. Als coöperatieve bank, zijn we altijd op zoek naar partners voor het 
aanbieden van oplossingen die goed zijn voor onze klanten & voor de wereld om ons heen. We kunnen op veel manieren 
samenwerken en invulling geven aan een partnership. We zijn niet op zoek naar productverbeteringen, wel naar disruptieve 
ideeën die '10 keer beter, sneller, goedkoper’ zijn.
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Rabobank Startup & Scale-up Team

https://www.rabobank.nl/bedrijven/startups-en-scale-ups/samen-innoveren-met-rabobank


#stimulatinginnovation

Samen versnellen we de groei van 
innovatieve ondernemingen


