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Maatschappelijke impact 

De coöperatieve Rabobank is betrokken bij veel 
maatschappelijke initiatieven en investeert een 
deel van de winst in de samenleving. Samen met 
onze klanten, leden en partners bundelen we de 
krachten om tot uitvoerbare ideeën te komen die 
jou, je bedrijf, je vereniging, je buurt, Nederland en 
de wereld een beetje sterker en toekomst– 
bestendiger maken. Vanuit de overtuiging dat  
economisch en maatschappelijk belang hand in 
hand kunnen gaan als we goed samen werken. 
Samen bereiken we meer dan alleen. Doe je ook 
mee? 

61 NPS 
Particuliere klanten in NL

51% 
Vrouwen in dienst

In 40 
landen actief

45 miljoen  
Totaal coöperatief 

dividend

35 miljoen  
Totaal bijdrage 

sponsoring

€ 1.136  per fte 
Investeren in medewerkers 

(opleiding) in Nederland

 
Leden-betrokkenheidsscore

50%

In de sustainalytics ranking

1e

Rabobank algemeen
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We investeren een aanzienlijk deel van onze winst in de 
maatschappij. Dat noemen we ons ‘coöperatief dividend’. 
Onze leden bepalen waar dit dividend naartoe gaat. Dat 
zijn vooral lokale maatschappelijke projecten. Daarnaast 
hebben we een breed programma om verenigingen te 
ondersteunen.

Versterken lokale
gemeenschappen 

 

62 lokale Rabobanken  
hebben meegedaan

20.000 clubs en verenigingen  
hebben deelgenomen

310.000 leden  
hebben gestemd

Verenigingsondersteuning
Samen met NOC*NSF, aangesloten sportbonden, LKCA 
en Kunstbende zet de Rabobank in op het verstevigen 
van het fundament van verenigingen in de lokale 
omgeving.

A

A

Rabo ClubSupport 
Ieder jaar investeren we een deel van onze winst
in clubs en verenigingen door het hele land.

156
Aantal gestarte  
verenigingen in 2019 

551
Totaal aantal 
deelnemende 
verenigingen

Verkiezing club van het jaar
Rabobank, NOC*NSF, het AD en de 
regionale dagbladen bundelen de 
krachten om het verenigingsleven 
in Nederland op grote schaal een 
boost te geven.
Winnaars 2019: BC Triple ThreaT 
uit Haarlem en Musicalvereniging 
Music All Enschede.

Rabo Clubtribune 
Het doel van de Rabo Clubtribune  
is laten zien wat een club of  
vereniging doet voor de buurt.  
De beste inzendingen winnen een 
eigen tribune voor de club op een 
groot sporttoernooi. Deze activatie 
bracht in 2019 rond het EK Short-
track, de Hockey Pro League en het 
EK Volleybal veel clubs en hun leden 
in beweging.

Smart toilet op Lowlands
In de zomer van 2019 kreeg je na 
een bezoek aan de ‘smart toilet’ 
een voedingsadvies én een sug-
gestie voor een gerecht in Brasserie 
2050. Dankzij gepersonaliseerde 
voedingssuggesties die de smart 
toilets opleveren kunnen we in de 
toekomst gerichter kijken welke 
voeding we daadwerkelijk nodig 
hebben.

foto: Lisa Maatjens

Lees meer

https://www.rabo-clubsupport.nl/
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Op financieel gebied de touwtjes goed in handen  
hebben – dat wordt intussen van iedereen verwacht.  
De Rabobank heeft oog voor mensen die moeite hebben 
om alles zelf op te lossen. Denk aan senioren en jongeren. 
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat ook zij blijven 
meedoen en financieel gezonder worden?

Iedereen financieel gezonder

Lancering Nederlandse Schuldhulproute
De Rabobank introduceerde samen met andere banken  
en maatschappelijke partners één werkwijze voor de  
schuldhulpverlening voor heel Nederland. Organisaties  
die een rol spelen bij het (vroeg) signaleren of hulp  
bieden bij financiële problemen werken samen om  
schulden te voorkomen. 

€ 124 miljard
Spaargelden klanten

Stappen naar financieel gezonder leven
Sinds de introductie in de app hebben 
klanten meer dan 782.000 spaarpotjes 
aangemaakt.  

15.000 betaalbare en duurzame  
huurwoningen
De Rabobank en BPD (Bouwfonds
Property Development) richtten een  
woningfonds op t.b.v. het tekort aan 
betaalbare en duurzame huurwoningen.

Schuldpreventie-app
In acht gemeenten lanceerde de 
Rabobank, schuldhulpverleners, 
gemeenten en de Rotterdamse 
start-up Buddy Payment een app 
die mensen helpt financiële  
problemen te voorkomen. 

HackShield: Future Cyber Heroes
Hackshield en de Rabobank 
werken samen om cybersecurity 
te verbinden met een financieel 
gezonde toekomst. Kinderen leren 
via een game bewust om te gaan 
met de online gevaren. 

IkWoonLeefZorg
Platform voor senioren met 
informatie over langer zelfstandig 
wonen, zorg en hulp, financiën en 
sociale activiteiten. Ontwikkeld  
samen met Interpolis. 80.336  
unieke bezoekers per maand. 

Financieel misbruik ouderen
De Rabobank neemt door het hele 
land deel aan alle 62 lokale allian-
ties, gericht op het voorkomen van  
financieel misbruik van ouderen.  
 

Bank voor de klas
In de Week van het Geld hebben
Rabobank-collega’s 2.027 gast-
lessen gegeven op basisscholen 
in heel Nederland. Tijdens die 
lessen leerden jongeren verstandig 
omgaan met geld.

Lees meer

Lees meerLees meer

Lees meer

https://www.emerce.nl/wire/rabobank-hackshield-future-cyber-heroes-werken-samen-weerbare-jeugd
https://www.rabobank.nl/particulieren/actueel/schuldpreventie-app.html
https://www.ikwoonleefzorg.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren/actueel/nederlandse-schuldhulproute


76

Het is een grote maatschappelijke opgave: de overgang 
naar schone energie in de Nederlandse woningmarkt.  
Je huis verduurzamen kun je zo groot aanpakken als je  
zelf wilt. Maar waar begin je? En hoe weet je wat voor  
jouw huis slim is om te doen? We werken samen met  
andere organisaties om de energietransitie te versnellen.

Duurzamer wonen

27.000 klanten
deden de huisscan  

Met de huisscan krijgen klanten een 
grove schatting van het bedrag dat ze 
moeten reserveren voor de verduur-
zaming van hun (nieuwe) woning.

De Rabobank en De Hypotheekshop starten opleiding 
‘Erkend adviseur duurzaam wonen’. 

van de Rabobank-adviseurs 
heeft zich ingeschreven  

voor de opleiding 

van de Rabobank-adviseurs  
is gecertificeerd

96% 82% 

€ 188 miljard
Hebben we uitgezet aan hypotheken

Energie Besparende  
Voorzieningen
Zo’n 10,7% van onze klanten 
neemt de financiering van Energie  
Besparende Voorzieningen (EBV) 
mee in zijn financieringsaanvraag. 
Dat is hoger dan het gemiddelde in 
de rest van de markt (5%).

Energie label % huizen gefinancierd door 
Rabobank (2019*)

% huizen gefinancierd door 
Rabobank (2018**)

A  24%  20%

B  15%  15%

C  25%  25%

D  13%  15%

E  9%  10%

F  7%  7%

G  7%  7%

Totaal  100%  100%

A
B
C
D
E
F
G

Groendepot 
Klanten kunnen – in het kader van 
de financiering van een nieuwe 
woning – een potje met geld apart 
zetten voor de verduurzaming 
van hun woning. Ze gaan hier pas 
rente over betalen als ze het geld 
opnemen.

*  In 2019 heeft ongeveer 21% van de hypotheekportefeuille een vastgesteld energielabel.
** In 2018 heeft ongeveer 17% van de hypotheekportefeuille een vastgesteld energielabel.

Energie labels in de hypotheekportefeuille
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Ondernemers moeten innovatief zijn, de concurrentie de 
baas blijven én (steeds verder) verduurzamen. Wij willen 
hen helpen bij de stappen die ze daarvoor willen zetten. 
Met onze slimme producten, marktinzichten, uitgebreide 
kennis, grote netwerk en betrokken mensen vinden we 
altijd een groeimogelijkheid die bij hen past.

We lanceerden Fundr 
Ondernemer weet binnen  
15 minuten wat hij kan lenen en  
tegen welke kosten.

en Rabo & Crowd
Samenbrengen van investeerders  
en ondernemers die geld nodig  
hebben. 

Duurzamer groeien

107  
circulaire onder nemersplannen 
ontwikkeld

7  
challenges georganiseerd

Rabo Circulair Ondernemen Challenge
We organiseerden de Rabo Circulair  
Ondernemen Challenge om ondernemers 
te helpen bij de realisatie van hun circulaire 
ambities. 

Luister de podcast

€ 38 miljard
Kredietverlening Handel, 

Industrie en Dienstverlening in 
Nederland

Energieke regio
De Rabobank startte een samen-
werking met Energieke Regio om 
onze zakelijke klanten te helpen 
hun vastgoed te verduurzamen.

Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 
Eiwitvervanger FUMI, technologi-
sche innovatie AsBeter en hightech 
bedrijf Social Genomics wonnen de 
Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019. 
Naast een geldprijs van € 20.000 en 
de nodige publiciteit profiteren de 
winnaars van professionele zakelijke 
begeleiding vanuit de Rabobank.

De Rabobank stelt 1 miljard euro 
beschikbaar voor financiering van 
bedrijven in Brainport Eindhoven
Rabobank Regio Eindhoven trekt 
onder meer 100 miljoen euro uit  
voor startende en doorgroeiende,  
innovatieve ondernemingen. 

De Rabobank helpt e-bikemerk  
VanMoof met lening van  
12,5 miljoen
Met de financiering wil het bedrijf 
vooral over de grens nog meer  
ingenieuze duurzame e-bikes aan  
de man brengen.

Lees meer Lees meer

https://www.rabobank.com/nl/raboworld/podcasts/ondernemers-duurzaam-helpen-groeien-met-circulair-ondernemen.html
https://www.rabobank.com/nl/raboworld/wholesale/rabobank-grants-12-5-million-loan-to-fast-growing-e-bike-brand.html
https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/mkb-ondernemers/duurzaam-ondernemen/rabobank-duurzame-innovatieprijs/
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In 2050 zijn er naar verwachting bijna 10 miljard monden 
te voeden. Als bank zijn we ooit opgericht door boeren  
en sindsdien zijn we altijd een food- en agribank gebleven. 
Daarom dragen we graag ons steentje bij aan genoeg 
gezond voedsel voor een groeiende wereldbevolking.  
Duurzaam geproduceerd en met een gezond verdienmodel.

Duurzamere voeding

Rabo Food Forward
Samen versnellen we voedseloplossingen in de regio.

175 
deelnemende  
restaurants

6 partners

Food Waste Challenge 
De Rabobank roept horecaondernemers op de 
uitdaging aan te gaan; minder verspilling, minder 
CO2-uitstoot én meer euro’s.

4 
voedsel- 
oplossingen

1.500 
deelnemers

3 edities: 
Friesland
Flevoland
Gelderland

Luister de podcast

Lees meer

€ 38 miljard
Financiering voedselindustrie 
in Nederland

Duurzaamheidsmatrix
De Rabobank ontwikkelde de 
duurzaamheidsmatrix; met deze 
checklist stellen we de mate van 
duurzaamheid vast en stippelen 
we samen met klanten een pad uit 
om uiteindelijk te verbeteren op de 
verschillende criteria.

Partnership met Mastercard
Mastercard en de Rabobank  
gingen in 2019 een partnership 
aan om boeren in opkomende 
markten toegang te geven tot een 
digitaal platform. Het stelt hen in 
staat om hun producten voor een 
eerlijke prijs te verkopen.

Planet Impact lening
In Drenthe draait de Planet Impact  
Lening proef. Samen met 
 FrieslandCampina en de provincie  
‘belonen’ we melkveehouders die 
investeren in duurzaamheid en  
bio diversiteit. De eerste rentekor-
tingen zijn verleend en uitbreiding 
naar andere provincies is gepland.

Opscheppers
Samen met Cinemates, het mediabedrijf van YouTuber Kalvijn lanceerde  
de Rabobank ‘Opscheppers’; een YouTube-kanaal om kinderen te inspireren  
gezonder en bewuster te eten.

Lees meer Lees meer

Lees meer

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/foodforward/index.html
https://rabobank.ssl.cdn.sdlmedia.com/637032807767767646UC.mp3
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190925_mastercard-rabobank-financial-inclusion-farmers.html
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190522_biodiversiteitsdag_impactlening.html
https://www.rabobank.com/nl/raboworld/articles/opscheppers.html
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De Rabobank is een wereldwijd leidende food- en 
agribank. We zetten onze kennis, netwerk en financiële 
oplossingen in om samen het wereldvoedselprobleem  
op te lossen.

Internationaal

Global Farmers Master Class Brazilië 
In oktober 2019 kwamen top-agrariërs van over 
de hele wereld in 
Brazilië samen voor 
de tweejaarlijkse 
Rabobank Global 
Farmers Master Class 
om connecties te 
leggen en kennis uit 
te wisselen.

SustainableAg Challenge Asia
In 2019 lanceerde de Rabobank de  
SustainableAg Asia Challenge. Deze challenge 
biedt een platform aan start-ups, scale-ups en 
food- en agri-ondernemingen die keten-brede 
innovatie versnellen. 

Farm2Fork Australië
Tijdens Rabobanks Farm2Fork-  
event op 28 maart in Sydney,  
Australië, deelden meer dan 1300  

food- en agri-professionals hun visies op het duurzaam  
voeden van de groeiende wereldbevolking.   

Neumann coffee deal Europe
Neumann Kaffee Gruppe (NKG) biedt  
kleine koffieboeren in o.a. Kenia  
toegang tot een kredietfaciliteit van  
$25 miljoen. Dit werd mogelijk door  
een samenwerking tussen drie banken  
(waaronder de Rabobank) en het delen van  
het kredietrisico met NKG, USAID en IDH.

$25
mln.

Rabo Foundation

Rabo Partnerships
 
We dragen bij aan het transformeren 
van voedsel- en financiële systemen 
in opkomende markten, door het 
bouwen van sterke, duurzame en 
innovatieve partnerships. 

Agri-revolutie met mobiel en data
Aldea Global in Nicaragua kan meer 
kleinschalige boeren bereiken dank-
zij een innovatief kredietmodel dat 
samen met data-experts van de  
Rabobank, DLL en Rabo Foundation 
werd ontwikkeld.

Rabo Foundation versterkt de positie van kleinschalige 
boeren in ontwikkelingslanden door organisaties toegang te 
geven tot een financiering, kennis, netwerk en innovatieve 
oplossingen.

€ 27,5 miljoen
aan leningen, garanties, donaties en technische assistentie

22
landen in Afrika, Azië  
en Latijns-Amerika

277  
boerenorganisaties

Portefeuille wereldwijd (cijfers 2018)

28%
rurale gebieden

2.572 
vestigingen

20%
boeren

19,5 miljoen 
klanten

35%
food en agri
$ 20 miljard 

krediet portefeuille

Financiële zekerheid door mango’s 
in Kenia
Kleinschalige mangoboeren zien 
hun inkomen stijgen door mango’s 
te drogen. Door een investering  
van Rabo Foundation kan Goshen  
voedselverspilling tegengaan en 
nieuwe afzetmarkten creëren.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

https://www.rabobank.com/nl/raboworld/articles/coffee-with-an-extra-shot-of-data.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/international/our-projects/goshen.html
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20191001-neumann-coffee-farmers.html
https://www.rabobank.com.au/about-rabobank/farm2fork-highlights-2019/
https://www.sustainableag.asia/
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De Verenigde Naties hebben 17 Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen (SDG’s - Sustainable Development Goals) 
ontwikkeld om van de wereld een betere plek te maken 
in 2030. Ook de Rabobank omarmt de SDG’s in haar 
bedrijfsvoering. We streven ernaar om bij te dragen aan 
alle 17 SDG’s, maar de focus ligt met name op de SDG’s op 
deze pagina. 

Duurzame toekomst
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Stimuleren circulaire 
economie

Financiering van  
food & agri

Verhogen aanbod  
duurzame producten

Bijdrage aan het  
Nederlandse Klimaat-
akkoord

$1 miljard AGRI  
fonds

Partnership met  
WNF, WBCSD en  
VN

Oplossingen voor  
duurzaam wonen

Financieren van  
duurzame energie

Duurzaamheidsprestatie van 
klanten 
Met de klantfoto registreren we de 
duurzaamheidsprestaties van onze 
(grote) zakelijke klanten (met een 
obligo van meer dan € 1 miljoen)  
in Nederland, in de landelijke  
gebieden van Brazilië en Chili en 
op het gebied van groothandel.

A-label klanten van  
lokale Rabobank banken

Wholesale klanten met
een A-label

2018: 5%

2018: 24%

8%

24%

Rabobank partner van de eerste 
‘Bosatlas van de duurzaamheid’
De Rabobank schreef mee én is 
partner van de allereerste Bosatlas 
van de duurzaamheid. In tien 
hoofdstukken behandelt de atlas 
de essentie van het onderwerp 
duurzaamheid. Van de verandering 
van het klimaat tot het opraken van 
grondstoffen en het verlies aan  
biodiversiteit. Dankzij het partner-
schap maken we het mede mogelijk 
dat alle scholen in het voortgezet  
onderwijs begin 2020 een set  
atlassen ontvangen.

De Rabobank verwelkomt  
Klimaatakkoord
De Rabobank verwelkomt het 
Klimaatakkoord dat in juni 2019 
is gepresenteerd. “Veel van onze 
klanten zetten belangrijke stappen 
om de doelstellingen van Parijs te 
halen. Wij geloven dat door het 
scheppen van duidelijke kaders 
de transitie naar een duurzame 
toekomst versneld kan worden,” 
zegt Wiebe Draijer, voorzitter van de 
Groepsdirectie van de Rabobank.

Lees meer

https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190628-Dutch-Climate-Agreement.html


Lees hier meer over de impact van de Rabobank in 2019:

https://www.rabobank.nl/impact2019
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