
Growing a better world together

Rabobank en haar 
energiebeleid



Energiebeleid Rabobank  
huur en eigendom & bedrijfswagenpark
De missie van de Rabobank is ‘Growing a better world together’. Rabobank zal zich blijven inspannen om de 

milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te 

beperken. Rabobank heeft zich verbonden aan de United Nations Sustainable Development Goals (SDG). 

Twee van deze 17 doelstellingen: SDG 7: Affordable and clean energy en SDG 13: Climate action, zijn direct 

gerelateerd aan energiebesparing en groene energie. Dit vertaalt zich in het streven naar een goede balans 

tussen people, planet en profit.

Het energiebeleid is een afgeleide van Rabobank’s Sustainability Ambitions 2020 – 2024 en het vastgestelde 

Vastgoed- en leasebeleid en de Roadmap Duurzaamheid en geeft invulling aan de bovengenoemde ambities. 

Het energiebeleid is onderdeel van continu verbeteren van de energieprestaties die worden gevolgd, 

vastgelegd en geëvalueerd binnen het Energiemanagemensysteem (EnMs). 

Rabobank heeft gekozen om zich te certificeren volgens de internationale norm NEN- EN-ISO 50001-2018, 

waarbij een belangrijk uitgangspunt is om efficiënt en proactief te voldoen aan de relevante milieu wet- en 

regelgeving. Rabobank beoordeelt jaarlijks de werking van het EnMs en zorgt er op deze wijze voor dat het 

systeem blijvend geschikt, adequaat en doeltreffend is.

Scope energiebeleid
Gebouwgebonden energieverbruik en energieverbruikende processen van de panden huur en eigendom van 

Rabobank UA of Rabobank Corporate Real Estate met een EED-plicht en het bedrijfswagenpark in Nederlandi; 

i De dochters van Rabobank stemmen hun beleid rondom duurzaamheid en energie zelfstandig af.



Commitment
De doelstelling 2024: 158 kWh per m² VVOii; voor de scope van het 

energiebeleid.

Om de visie te realiseren heeft de Rabobank uitdagend doelstellingen 

die gerealiseerd worden in (meer)jaarprogramma’s en is de voortgang 

verifieerbaar met feiten en cijfers op basis van accurate monitoring  

en rapportage. Rabobank blijft continu ontwikkelen op het gebied van 

organisatiestructuur, processen en IT- systemen. Rabobank wil versnellen 

en zich gedragen als een rolmodel. Alle medewerkers kunnen hieraan 

mee werken en samen streven we naar continue verbetering van onze 

energieprestatie. 

De Rabobank bekrachtigt onderstaande manieren om energiebewust  

te handelen:

• Versnellen op energie: met een slimme en vernieuwende aanpak 

versnellen we binnen energiebeheer en monitoring. Daarbij gaan we 

verder dan wat de wetgever voorschrijft.

• Concrete initiatieven: met concrete initiatieven en meetbare 

doelstellingen verbeteren we onze energieprestaties continue.

• Permanente analyse: onze energieprestaties meten, documenteren 

en analyseren we continue. Zo kunnen we afwijkingen waar nodig 

corrigeren, en kansen voor verbetering of noodzaken tot bijsturing 

herkennen.  

• Kennisdeling: stakeholders betrekken we door onze kennis, ervaring 

en informatie te delen met hen.  

• Open communicatie: door open en duidelijk te communiceren over 

energieprestaties willen we de bewustwording binnen de Rabobank 

verhogen. 

• Ontwerp -en beheer: bij processen en procedures is aandacht voor 

de verbetering van de energieprestatie. 

• Integratie van circulaire- & duurzaamheidscriteria: 

energieprestatiecriteria worden meegenomen in het selectieproces 

bij inkoop -en investeringsbeslissingen.

 

Governance 
Rabobank heeft het uitvoeren van het energiebeleid vertaald in het 

volgende governance model. 

Binnen de Rabobank is de Groepsdirectie eindverantwoordelijk voor het 

uitvoeren van het energiebeleid binnen het bijbehorende EnMs. 

De verantwoordelijkheid voor het inkopen van energie en het EnMs 

is gedelegeerd vanuit de groepsdirectie aan de directeur Operations. 

De afdeling Vastgoed binnen Facilities is gedelegeerd eigenaar en 

verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen en de werking 

van het EnMs.  Door het jaarlijks tekenen van de directiebeoordeling is 

er een directe betrokkenheid van de directeur Operations. Tevens stelt 

hij budget, capaciteit en middelen beschikbaar voor het uitvoeren van 

doelstellingen uit het energiebeleid. De verantwoordelijkheid voor het 

uitvoering en het goed functioneren van het EnMs met betrekking tot 

gebouwen ligt bij de manager Vastgoed. 

Voor de faciliteit Vervoer ligt dit bij de manager Facilitaire Services en 

manager FS Operatie. Human Resources Area Reward & Recognition is 

verantwoordelijk voor het leasewagenpark voor personenvervoer.

De verschillende afdelingen zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep 

Energie. In de stuurgroep legt het uitvoerend team verantwoording af 

over de voortgang van de doelstellingen uit het energiebeleid en doen 

zij voorstellen voor verbeteringen en optimalisatie.

Door aantoonbaar effectief om te gaan met onze energiestromen 

dragen we bij aan een betere wereld. Niet voor niets is de missie: 

‘Growing a better world together’.

Datum: 28 februari 2022  

Plaats: Utrecht

Versie: Energiebeleid 4.0 

 

De directie van Rabobank 

Naam: A. van Nimwegen 

Functie: Directeur Operations

Ondertekening: 

Te behalen doelen  
De Rabobank heeft als doel een blijvende verlaging van het energieverbruik te realiseren en daarmee de CO2-
uitstoot te verlagen door: 

 Verlagen van de CO2 uitstoot van 8.107 ton CO2 per jaar wat leidt tot 3,1 ton CO2 reductie per FTE.   
 Energieverbruik verlagen door verminderen m2 lokale kantoren. 
 Vergroenen van het energieverbruik door 100% groen gas en 100% groene elektriciteit. 
 Alle panden voor Rabobank Groeps Organisatie (RGO) in eigendom, met een duurzame 

gebruikershorizon hebben energielabel A voor 2023.  
 Alle panden voor de Lokale Banken (LB) in eigendom, met een duurzame gebruikershorizon, hebben 

energielabel C in 2023 en energielabel A voor 2027. 
 Nieuwe huurcontracten met een looptijd langer dan 5 jaar, hebben in principe energielabel A. 
 Nieuwe panden worden gebouwd onder BREEAM-duurzaamheidslabel. 
 Jaarlijks minimaal 2% energie efficiëntie verhogen door het verbruik van m2 te verminderen. 
 Op natuurlijke vervangingsmomenten energiezuinige alternatieven zorgvuldig beoordelen.  
 Relevante medewerkers actief betrekken bij de uitvoering van energiebeleid. 

 
Stakeholders  
Binnen het EnMs kennen wij de volgende relevante interne stakeholders:  

 Afdeling Duurzaamheid, vanuit de strategie en visie op langere termijn; 
 Directie Operations, vanuit de rol gedelegeerde opdrachtgever met de Manager Vastgoed als 

eigenaar van het EnMs; 
 Afdeling Human Resources, vanuit de strategie en visie (arbeidsvoorwaardelijke) vervoerselementen 

op de langere termijn voor de medewerkers;  
 Afdeling Facilities, vanuit de strategie en visie op vervoer als faciliteit op langere termijn; 
 Relevante medewerkers voor dit thema binnen Facilities en Human Resources;   
 Procurement en Vendor management vanuit strategie over de langere termijn; 
 Control vanuit strategie over de langere termijn 
 Stuurgroep Energie vanuit borging van het EnMs in de organisatie. 

De belangrijkste externe stakeholders: 

 De interne en de externe klant van de Rabobank en zijn omgeving; 
 Leveranciers die invulling geven aan het EnMs en/of advies geven ten behoeve van het EnMs; 
 Bevoegd gezag, zowel nationaal, provinciaal als gemeentelijk. 

Door aantoonbaar effectief om te gaan met onze energiestromen dragen we bij aan een betere wereld. Niet 
voor niets is de missie: ‘Growing a better world together’. 

Datum: 12 oktober 2020  
Plaats: Utrecht 
Versie: Energiebeleid2.0  
  
De directie van Rabobank   
Naam:  A. van Nimwegen 
Functie:  Directeur Operations 
 
Ondertekening:  
 
 
 
 

i De dochters van Rabobank stemmen hun beleid rondom duurzaamheid en energie zelfstandig af. 
                                                           

ii Kilowatt (KhW) per vierkante  (m²) verhuurbaar vloer oppervlakte (VVO).
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