
Al onze duurzame ambities voor 2020 vindt u hier2016

Ons aandeel in een beter klimaat
5 oplossingen waar we samen aan werken met onze klanten & partners: 

>

http://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/facts-and-figures/index.html
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Top10-notering 
in de  wereldwijde 
Bloomberg New 
Energy Finance 
League Table 2015 

Bijdrage aan lokale 
energiecoöperaties 
zoals Windpower  
Nijmegen.

Samenwerkingen

+ Duurzame  
Energie Unie

‘Shared service centre’ 
voor lokale duurzame 

energie-initiatieven

+ HierOpgewekt -  
hét kennisplatform voor 
lokale duurzame energie 

initiatieven. 

+ Energieke regio

+ Westermeerwind 
het eerste nearshore 

windpark

+ Tilbury Green Power 

+ Nordsee One 

+ Goldlight Polar project

Klik voor meer voorbeelden

15 Energieke regio’s, 
waar bedrijven en 

maatschappelijke organi-
saties geholpen worden 
met het verduurzamen 
van hun gebouwen. 

Rabobank investeert 3,9 miljard  
in energieopwekking waarvan

in duurzame energie

Duurzame energie1
Samen met 

onze klanten en  

partners werken we aan 

het terugbrengen van 

fossiele brandstof en  

het verduurzamen van 

energie.

Beleggingen
De aandelen waaruit  
we portefeuilles samen-
stellen zijn 56% minder 
CO₂-intensief dan die  
uit de MSCI Developed 
Markets Index.

99%
€3,8 mrd

48%
Rabobank is  
met 48% van  
alle groen  financiering  
in Nederland de grootste 
Groenbank.

Green bond
een obligatie 
waarmee  
beleggers 
investeren in 
duurzame zonne- 
en windenergie-
projecten.

€500
mln

http://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/background-stories/sustainability/the-future-of-wind-energie.html


Voedselverspillings-
campagne samen  
met Natuur & Milieu

Klik voor meer voorbeelden

Duurzame land bouw 
en voeding

Samenwerkingen

+ WNF 
+ FAO 

+ World Business  
Council for Sust  

development (WBCSD)
+ Banking Environment 

Initiative
+ World Economic Forum

+ Global Compact
+ UNEP-FI

+ Natural Capital  
Finance Aliance

+ Equator Principles 
+ World=U

+ Natuur & Milieu 
+ SHIFT Invest

+ Wageningen Universiteit 
Research (WUR)

De drie grootste CO₂- 
producenten ter wereld:

40%

5 Innovatieprojecten samen met WNF 
& klanten, zoals:

suiker in 
India

 

Duurzaam 
water management

Efficiënt gebruik 
van energie

Samen met suikerriet boeren  
werken we aan verduurzaming.

2
Samen met 

partners en klanten  

werken we aan de  

verduurzaming van de 

gehele voedselketen van 

boer tot bord. Buiten én 

binnen Nederland. 

Biobased economy
Al 3 jaar organiseren we 
met Deloitte het event  
‘Agri Meets Chemicals’.

Nieuwe visie
‘Make sustainable 
palmoil the norm.’

Rabobank participeert in negen internationale  
‘ronde tafels’ over verduurzaming.

Lees hier meer

Lees hier meer

=  vervanger 
van olie

van het  
agra rische  
afval wordt  
nu nog  
verspild.

USA1

China2
Voedsel-
verspilling

3

www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/food-supply/index.html
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2016/rabobank-make-sustainable-palm-oil-the-norm.html
www.natuurenmilieu.nl/voedselverspilling 


Samenwerkingen

+ Energiebespaarfonds, 
samen met ASN en  

Rijksoverheid 

+ Stroomversnelling

+ Milieu Centraal

+ Lokale ondernemers

+ Gemeenten

Lees meer over het verduurzamen 
van uw woning 

Duurzaamheid is  
vaker onderwerp in  
hypotheekgesprek.

Slim Verbouwen 
evenementen vóór 
woning eigenaren 
dóór lokale onder-
nemers.

Rabobank lanceert de Rabo Groenhypotheek:  
Vanaf eind 2016 kunnen kopers van een duurzaam 
gebouwde nieuwbouwwoning met een Groenverklaring, 
een Rabo GroenHypotheek krijgen. 

Duurzaam wonen

‘Ik investeer Slim’
De grootste fi nancier van 
de energiebespaarlening 
voor  consumenten.

stimulans

Samen met 

aannemers, installateurs, 

huiseigenaren en  

overheid werken we aan

verduurzaming van de 

eigen woning. Zo leveren 

we een belangrijke bijdra-

ge aan energiebesparing. 

Bovendien biedt dit 

kansen voor bedrijven  

in de bouw. 

3

Schooldakrevolutie
Het doel? In 2020 zijn  
50% van de geschikte 
schooldaken groene 
stroomfabriekjes.

Voorwaarden voor Rabo Groenhypotheek

20 Slim Verbouwen 
events

3.000 woning-
eigenaren

300 aannemers en 
installateurs

50%

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/for-individual-clients/making-homes-more-sustainable.html


Klik voor meer voorbeelden

Wist u dat?Samenwerkingen

+ MVO NL

+ CE platform

+ DLL

+ KPMG

+ Ellen Mac Arthur  
Foundation

+ Kiemt

+ Alterra

+ Afvalverwerkings-
bedrijf Omrin

+ Radboud Universiteit

Ondernemers die aan de 
slag willen met circulaire 
economie brengen we  
samen in regionale  
CE Challenges.

In april is het milieu-  
en biodiversiteitsbeleid 
in ons Beleidskader 
Duurzaamheid  
verduidelijkt.

van de 36.000 onder-
zochte klanten in Neder- 
land voldoet aan ons 
duurzaamheids beleid.

Samen met 

partners ondersteunen 

we onze zakelijke klanten. 

We brengen de duurza-

me prestaties in kaart en 

richten ons op innovatie 

en circulaire kansen om 

klanten stapsgewijs te 

helpen verduurzamen.
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Prestatie Indicator Circulair Ondernemen 
ism Radboud Universiteit 
Inzicht in de circulaire economie in 
Nederland en de mate waarin  
bedrijven nu al circulair ondernemen.

Ga hier naar 
de tool

Meer over de 
impactlening

99,9%

 
REGIO AMSTERDAM

GROENE HART

WALCHEREN/
NOORD BEVELAND

PROVINCIE FRIESLAND

BORGER/DRENTHE

STEDENDRIEHOEK

IJSSELDELTA 

FOODVALLEY

NIJMEGEN

ZUID WEST
NEDERLAND

Duurzaam 
ondernemen

We reiken al 15 jaar  
lang de Herman Wijffels 
Innovatieprijs uit; dé 
stimulans voor duurzame 
innovaties. 

Rabobank Groep

Beleidskader Duurzaamheid

Samen x Duurzaam = Sterker

duur zame 
huisvesting

vermindering van 
voedsel verspilling

ver duurzaming  
van machinepark

Rabo Impactlening voor investeren in 
duurzame koplopers met keur merken.
Ze investeren daarmee in bijvoorbeeld: €100 mln

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/vision-and-policy/vision-sustainably-successful-together.html
http://www.rabobank.nl/bedrijven/mkb-ondernemers/duurzaam-ondernemen/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/mkb-ondernemers/duurzaam-ondernemen/circulair-ondernemen/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/duurzaam-investeren/
http://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/vision-and-policy/vision-sustainably-successful-together.html
https://magazine.rabobank.nl/duurzaamheid/overdehwi/#1


Samenwerkingen

+ Lid van het  
platform FIRA 

 dat de duurzame  
prestaties en processen 
van leveranciers toetst.

+ Close the gap 
levert complete PC’s aan 

onderwijs in de derde 
wereld. 

+ WorldLoop 
 zorgt voor verantwoorde 

recycling van technisch 
afgeschreven PC’s

+ MJA inzake  
energie besparing in de 
bebouwde omgeving.

Lees hier meer over onze  
duurzame ambities t/m 2020

Klimaatneutrale bedrijfs voering sinds 2007

Medewerkers
I Join is een online  
educatieprogramma  
over duurzaamheid voor 
onze medewerkers.

Onze bijdrage aan de 17 
Sustainable Develop-
ment Goals zijn inzichte-
lijk in ons Jaarverslag.

Onze CO₂-uitstoot per  
km is in 2015 
gedaald met 4,5%

Samen met 

onze lokale banken,  

internationale kantoren 

en toeleveranciers werken 

we aan het verduurzamen 

van onze eigen bedrijfs-

voering en streven we 

naar transparantie over 

waar we in investeren.

Groen Gas
833.000 m³
Groen Gas ingekocht van 
restafval van suikerbieten.

Zuinige
auto’s CO₂

2015

2008 35%
minder CO₂ per fte  
sinds 2008
(in 2015: -3,1%)

Duurzame Rabobank

Ga hier naar 
het jaarverslag

Hergebruik ICT
Hergebruik en  
recycling ICT  
hardware via  
Close the Gap (CTG) & World Loop 

5

Vergroten van transparantie

Eerste bank in Nederland 
met een Lean & Green 
Award voor haar commit-
ment voor CO₂-reductie.

http://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/index.html


Impact klimaatverandering

  

> grootste veroorzakers CO₂ > verandering > impact > oplossingen!

Productie goederen
en energie

Landbouw

Gebouwen

Verkeer en 
vervoer

Afvalverwerking

te verwachten 
temperatuurstijging

zeespiegelstijging

extreem weer

Schade milieu,
uitputting aarde

Minder 
voedselzekerheid Duurzame energie

Duurzame landbouw  
& voeding

Duurzaam wonen

Duurzaam  
ondernemen

Duurzame Rabobank

Samen met onze klanten  
& partners werken we aan:

Meer armoede

Meer honger

+2ºC

Lees meer over  
Rabobank & klimaat 

www.rabobank.com/klimaat
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