Onze maatschappelijke
impact in 2018
Ambities & resultaten
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Onze ambitie: Rabobank wil een moedige
bank zijn die een substantiële bijdrage levert
aan het welzijn en de welvaart in Nederland
én aan het duurzaam voeden van de wereld.
Ja, we zijn ambitieus - maar we doen het niet
alleen. We pakken issues op, samen met onze
klanten én samen met onze partners.
Stap voor stap.
Zo creëren we echte verandering met impact.
Welke? Dat leest u in dit verslag.

Nederland

Wereld

Onze maatschappelijke
impact

Stimuleren duurzame
voedselvoorziening

Totale kredietverlening in Nederland

Kredietverlening Food & Agrisector wereldwijd

€ 295 miljard
€ 49 miljoen

€ 103 miljard

Coöperatief dividend
Onze investering terug in Nederland
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Onze maatschappelijke impact
in Nederland

Rabo Frontier Ventures

€ 70 miljoen

Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn
en de welvaart in Nederland. Onze speerpunten daarbij zijn
zelfredzaamheid, ondernemerschap, lokale leefomgeving en food.

38 miljard

119,1 mrd
236,8 mrd

Handel, Industrie
en Dienstverlening

Spaargelden

82 miljard

klanten

Toever trouw
de
middelen klan
ten

Particulieren/
Hypotheken

192 miljard

Ons strategisch investeringsfonds
van € 70 miljoen richt zich op
kansrijke beginnende Fintech
en Food & Agri bedrijven.

Klanten

Food & Agri

7,3 miljoen

Beheerd vermogen

€7,1
mrd

€46,3
miljard

waarvan leden

1,9 miljoen
101
online
klanten

Kredietverlening

Duurzaam bankieren

lokale banken

61,8 % particulier
80,8 % zakelijk

Duurzaam financieren

€ 300 mln
Rabo Impactlening
250 mln voor duurzame
koplopers in MKB, 50 mln
voor Zorg en Onderwijs.

Duurzame transacties
(begeleid)

€4,7
mrd

€3,9
mrd
Duurzame
funding

Duurzaam beheerd
en bewaard vermogen

€ 400 mln
Verduurzaming zorgvastgoed
Energie (-verbruik), isolatie,
led-verlichting, circulair bouwen,
en het bevorderen van een goed
leef- en werkklimaat.
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Zelfredzaamheid

Social Impact
Bond (SIB)
Rabo Foundation

Wij investeren met innovatieve producten en diensten in
specifieke doelgroepen zodat zij financieel zelfstandig(er)
kunnen worden en blijven.
IBAN-Naam Check

Straks heb je het nodig

Bereik meer met je geld

VR experience

Om fraude en vergissingen te
voorkomen, voerde Rabobank
als eerste Nederlandse bank de
IBAN-Naam Check in.

Op onze website deden meer
dan 300.000 klanten de check
waarmee je berekent hoeveel
geld je voor straks nodig hebt.

We organiseerden workshops
door het hele land om klanten te
laten zien hoe een groter bedrag
op te bouwen voor de toekomst.

Pop-up store Utrecht CS
toont een VR toekomstfilm en
VR experience over de financiële
toekomst.

Meer

>

Meer

>

Meer

>

Meer

>

Tijdens deze SIB worden mensen met een
afstand tot de arbeids
markt naar betaald
werk begeleid. Want
mensen met werk
zijn gelukkiger dan
mensen die thuis zitten.
Meer

>

Maatschappelijke initiatieven

24.231

Rabobank helpt nieuwe
coöperaties zich te
ontwikkelen met advies,
financiële dienstverlening
Lokale Initiatieven. Sociaal en economisch. en kennis.
Coöperatie Planner
Praktische gids voor nieuwe coöperaties

>
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Ondernemerschap

145 circulaire actieplannen
met ondernemers

Wij helpen ondernemers met innoveren en groeien
en we stimuleren de circulaire economie in de regio.

5.000
ZZP-ers en

Rabo Bizzy:

De bankrekening die je
boekhouding doet.

ondernemers

hebben plaatsgevonden
via het platform.

krijgt Zeker-OnLine
Keurmerk.

Recent heeft Tellow het
Zeker-Online-Keurmerk
bemachtigd.

hebben nooit meer
gedoe met bonnetjes.

636
transacties

8,9
rapportcijfer

Tellow:

GOcredible:

veilig online handelen
op internet

1.000
ondernemers
namen deel aan de
eerste 5 Werkplaatsen
Digitalisering.

Rabobank begon in 2015 met de
CE Challenge om ondernemers te
helpen circulaire kansen te
verzilveren. In 2018 zijn er
7 CE Challenges
georganiseerd en zijn
145 ondernemers
geholpen met circulaire
actieplannen.

Met de Rabo Duurzame Innovatieprijs
stimuleert de Rabobank ondernemers
mee te werken aan innovatieve
oplossingen die er echt toe doen.
Winnaars 2018: Kipster, PeelPioneers
en Somnox

Samen met:

Werkplaats Digitalisering:

helpt bedrijven digitaler
te worden.

Meer

>

Rabo Robo Challenge

Somnox

Ondernemers gaan samen
met Rabobank aan de slag
om kansen van robotica
inzichtelijk te maken en toe
te passen in de praktijk.

heeft een slaaprobot ontwikkeld
waardoor je langer en sneller
slaapt en frisser wakker wordt.
Hij vertraagt de ademhaling
en speelt rustgevende
geluiden af.
Meer

>
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Lokale
leefomgeving
Vitale leefomgevingen zijn
essentieel. Rabobank draagt
bij aan duurzame lokale
activiteiten die de leefomgeving en de sociale
cohesie door sport, cultuur
en het verenigingsleven
versterken.
Regioscan
Onze regioscans geven
inzicht in regionale uitdagingen. Ze worden gebruikt tijdens klantcontacten en in
dialoogsessies over de toekomst met onze
leden en stakeholders en vormen zo het
startpunt voor verbeteringen.
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Duurzame energie
Rabobank investeert € 5,0 miljard in
energieopwekking waarvan

81%

€ 4,0 mrd

in duurzame energie.

44%

Sponsoring

Vista Hypotheken

Wij helpen verenigingen met het realiseren
van hun ambities. Daarom geeft de Rabobank niet zomaar een zak met geld, maar
ondersteunen we met kennis en mankracht
om de vereniging echt sterker te maken.

Een duurzame rentekorting
voor energiezuinige woningen
voor alle woningen met een
(voorlopig) energielabel A.

A
%

Sport
16 mln

Groener Nederland
Rabobank is met 44% van
alle groenfinancieringen
in Nederland de grootste
Groenbank.

€ 1,3 mrd
Rabobank financiert nieuw windpark voor Zeeuwse kust
77 windturbines, 20 kilometer voor de Zeeuwse kust, Borssele III
& IV, moeten begin 2021 energie voor ongeveer 825.000 huis
houdens opleveren.

36 mln

Duurzaam wonen

Samen met:

Rabobank heeft de handen ineengeslagen met duurzame energieleverancier Vandebron om zoveel
mogelijk huishoudens over te
laten stappen op échte groene
energie van Hollandse bodem.

Rabo Groendepot
voor bestaande woningen.
Een depot dat een klant tot
zijn beschikking krijgt voor het
verduurzamen van zijn woning.

Energiebesparing
is vast onderdeel van een
hypotheekgesprek.

Partner NOC*NSF,
KNSB, KNHB, Nevobo
en aangesloten sportbonden bij TeamNL

Cultuur
8 mln
Partner MOJO,
Lowlands, LKCA
en Kunstbende.

1093 stichtingen en verenigingen in sport
en cultuur ondersteunden we in 2018.
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Food

Wasteless
Hoe korter de houdbaarheids
datum, hoe lager de prijs.
Consumenten kiezen het liefst
producten die wat langer houdbaar zijn. Daardoor belandt veel
voedsel in de vuilnisbak. Wasteless heeft software ontwikkeld om
dit koopgedrag te veranderen.

Met kennis, netwerken en financiering helpen
wij de hele voedselketen te verduurzamen.

5

Rabo miniMasters Agrarische Ondernemers

Voor ondernemers die hun kennis willen verbreden, zich
willen laten inspireren en het tijd vinden voor persoonlijke en
zakelijke groei.

Toekomst-proof eten
bij Brasserie 2050 op
Lowlands
Op Lowlands konden bezoekers
dit jaar kiezen voor iets culinairs. Samen met de Rabobank
stond daar Brasserie 2050, met
herkenbare gerechten gemaakt
van toekomst-proof
ingrediënten.

>

AgriNL
Een netwerk waarin wordt
samengewerkt aan de transitie
van de Nederlandse land- en
tuinbouw. Het doel is om in 2030
de meest groene, gezonde en
gewaardeerde agrisector ter
wereld te hebben.

Meer

>

Meer

Rabo Loss & Waste hub
De Verspillingshub is dé plek waar
Rabobank verschillende partijen
bij elkaar brengt om concepten te
ontwikkelen en te testen die
voedselverspilling
verminderen.
Meer

>

DE VOLLEY BOWL
Foodprogramma voor de
Nederlandse sport
Rabobank en partners vinden
elkaar in hun streven om tijdens
grote sport evenementen de
sporters, vrijwilligers en bezoekers
gezonder eten aan te bieden. >

Samen tegen
voedselverspilling

Investeringsfonds voor
varkensboeren

Rabobank en grote voedings
concerns als McDonald’s, Unilever
en Ahold slaan hun handen ineen
om de verspilling in de voedselketen terug te dringen.

Met dit fonds wordt varkenshouders
financiële ondersteuning geboden in de
overgang naar een optimale hygiëne en
hygiënemanagement in de stallen om zo
de diergezondheid en het dierenwelzijn
structureel te verbeteren (HyCare methode).

Meer

>

€ 25.000
totaal 2018

Samen met:
MS Schippers en Van Loon Group
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Growing a better world together

Verduurzamen Food & Agri ketens wereldwijd

Hoe voeden we 10 miljard mensen in 2050 duurzaam?
Als wereldwijd leidende Food & Agri bank nemen we nadrukkelijk onze
verantwoordelijkheid in de wereldvoedselproblematiek. Hierbij zetten
we onze kennis, netwerken en financiële oplossingen in. In het bijzonder
op 4 sleutelgebieden: Aarde, Afval, Stabiliteit & Voeding.
16% Vlees
20% Granen
22% Zuivel

9% Food & Agri

5% Detailhandel

10% G
 roenten
en fruit

3% Dranken

4 innovatieprojecten
met WNF in
4 ketens en
4 landen
Iedere seconde gaat er 1 voetbalveld aan
tropisch regenwoud verloren

$1.000.000.000

Rabobank is de voor
zitter van de WBCSD’s
Climate Smart
Agriculture Finance
Working Group

1

Biodiversiteitsmonitor
Melkveehouderij
in Nederland

2

Zalm in
Chili

3

S uiker in
India

Tijd voor verandering: AGRI3 Fund

15% Overig

Financiering Food & Agri

€ 103,1 mrd
wereldwijd

Rabobank en het VN-Milieuprogramma zijn een
partnerschap gestart voor bosbescherming
en duurzame landbouw. De komende jaren
zal er voor minimaal 1 miljard Amerikaanse
dollar geïnvesteerd worden in projecten die
tropisch bos beschermen, duurzame landbouw
stimuleren en leefomstandigheden
van lokale boeren verbeteren.
Meer

>
Samen met

Financiële steun
voor Apollo Agriculture

€500.000

Rabo Foundation en
FMO bieden werkkapitaal aan aan deze
Keniaanse start-up, die kleine boeren
ondersteunt met het moderniseren van
hun werkzaamheden.
Meer

>

>

Meer weten?
Download de
brochure
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 Soja/vlees
in Brazilië

Agrarische ondernemers
kennis en netwerken bieden

een kippenfabriek

TOP

FAR

analisten van Rabo
Research Food & Agribusiness
delen onafhankelijk advies met
en spotten kansen voor F&Aondernemers wereldwijd.

worden elk jaar
15 mln Kippen
geproduceerd

FoodBytes!

15
van de

90

leinschalige vrouwelijke boeren
6.000 kkrijgen
toegang tot financiën en

Met 4 FoodBytes! bijeenkomsten
in 2018 boden we aan 80 Food &
Agri start-ups een internationaal
podium.
drankenproducenten

Financiering voor de kippenvoerfabriek
in India (MPWPCL)

Community

>

Innovatie Food & Agri
Op F&A Next brachten we, van de
590 geregistreerde deelnemers,
150+ start-ups, 100+ investeerders
en 150 corporates samen om zo
innovatie te stimuleren.
Meer

>

Start-up: ImpactVision
Stel je voor: je gaat een winkel
binnen, richt je smartphone op
een banaan en je kunt precies zien
hoe lang deze nog houdbaar is.
Toekomstmuziek? Software
start-up ImpactVision
maakt het waar.

Meer

>

Meer

€ 27,1 mln

aan garanties, leningen, donaties
en technische assistentie

Rabobank Food Loss
Challenge Asia

277 projectpartners
22 landen
Meer

>

Food & Agri start-ups pitchten innovatieve
ideeën om voedselverspilling tegen te gaan.

Portefeuille wereldwijd (cijfers 2017)

Rabo Partnerships

s
rea

Onze missie is het verruimen van de
toegang tot financiële diensten in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

Meer over Rabo Partnerships

>

>

ividuen
nd

664

Vestigingen

7,8 miljoen
Klanten

gri

Food & A
0%

mondiale zuivelbedrijven

Groei stimuleren

We stimuleren de zelfredzaamheid van kleinschalige boeren
in ontwikkelingslanden.

boeren i
5%

TOP

25

Rabo Foundation

Global Farmers is een online
community die agrarische
ondernemers wereldwijd toegang
tot kennis en netwerken biedt.

17
van de
20

RABOBANK

% rural a
30

Rabobank ondersteunt de hele
keten van boer tot beker.
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AMBITIE

$17,3 miljard
Krediet Portefeuille
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Rabobank
is klimaatneutraal sinds 2007

2017
2018

RABOBANK

Groen gas

Genderdiversiteit

voor alle Rabobank
kantoren in Nederland

Voor koploper Rabobank
is genderdiversiteit van
groot belang.

12,5%
minder CO₂ per fte
sinds 2017

Managing Board: 40%
Top: 31%
Werkzaam:
52%

Duurzame ontwikkeling
De 17 Sustainable
Development Goals – zoals
opgesteld door de VN –
vinden nadrukkelijk hun
plek in onze bedrijfsvoering.

Meer

>

Dit jaar is Rabobank, na
vijf jaar, weer benoemd
tot de meest Favoriete Werkgever
van Nederland. Intermediair onderzoekt
al zeventien jaar lang welke werkgevers
favoriet zijn onder hoogopgeleide
werknemers.

Rabo Medewerkersfonds

Pulse

5.664

70,8

medewerkers schenken
maandelijks 4 euro aan dit
fonds voor duurzame projecten
in ontwikkelingslanden.
Rabobank verdubbelt
dit bedrag.

(op een schaal van
100) is onze score
op reputatie.

Artist in Residence

Moonshot innovatie
campagne
Medewerkers worden uitgedaagd om met ideeën en
nieuwe verdienmodellen te
komen die de Rabobank nog
klantgerichter maken.
3 winnaars — RaboBit,
Rabo Sales Intelligence
en Recyclrs.

Arne Hendriks deed in 2018
onderzoek naar de begrippen
Groei en Krimp. Hij maakte
een tentoonstelling en voerde
gesprekken over dit vraagstuk
met opinion leaders binnen
én buiten de bank.
Meer

>

Lees hier meer over de impact en resultaten van Rabobank in 2018

>

