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Rabobank is klimaatneutraal
sinds 2007
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€ 62,2 mln

Leefomgeving versterken

Nieuwe coöperaties 

710

Rabobank staat midden  
in de samenleving

2015

2008

35% minder CO2 per  
fte sinds 2008

Rabobank ondersteunt de hele keten van boer tot bord

mondiale  
zuivelbedrijven

dranken-
producenten

Toegang tot financiering 
voor 2 miljoen  
kleine boeren in  
Afrika, Azië en 
Zuid-Amerika 

Financiering met positieve 
maatschap pelijke impact

€ 22 mrd

2015

Coöperatief dividend

17
van de
TOP

20

18
van de
TOP 

25

€ 98 mrd

Financiering in 
food en agri

wereldwijd

Maatschappelijke impact Rabobank 
Een aandeel in elkaar: feiten en cijfers



Verdienvermogen vergroten

Stimuleren welvaart en welzijn in Nederland 
• • •

Energie Circulaire  
economie

Meer over 
Rabo Groenbank

€  1,5 miljard
Groenfinanciering

Financieringen met een positieve 
maatschappelijke impact

NIEUW De Rabo impactlening  
voor duurzame koplopers i.s.m. de 

Europese Investeringsbank (EIB)

Financiering food en agri

€ 35mrd

Financiering handel,  
industrie en dienst
verlening

€ 88mrd

Wonen

Per dag verstrekken  
we aan zakelijke finan-
ciering meer dan

€ 40mln

Totaal

€22 
mrd

Met klanten en partners  
hebben we als focusthema's 
voor verduurzaming: deuren

Duurzaam wonen
en (ver-) bouwen

Optimale levensloop stimuleren
Investeren in wonen, werken en voeding

Verdeling van de verstrekte 
financieringen in Nederland

€  117 
mrd

Kredietverlening aan  
food en agri

Kredietverlening aan 
handel, industrie 
en dienstverlening

Beheerde particuliere
spaargelden

Kredietverlening  
aan particulieren  
(met name hypotheken)

10%

18%

72%

zonne-
panelen

isolatie 
schuin dak HR 

Combiketel

HR++ 
glas

vloer-
isolatie

deuren

isolatie 
spouwmuur

3.000
woningeigenaren

300
aannemers en installateurs

20
Slim verbouwen events

Verduurzamen woning  
is vaker een onderwerp 
in hypotheekgesprek.

€  202 
mrd
Hypotheekportefeuille

https://magazine.rabobank.nl/RN/GroeneKansen/#1


Leefomgeving versterken
Al ruim 100 jaar investeren we in lokale
gemeenschappen en in verduurzaming van
onze samenleving met lokale schenkingen, 
zelfredzaamheid en samenwerking.

€ 62,2 mln
Coöperatief dividend
wordt vanuit Winst uit kerings   fonds  
geïnvesteerd in Nederland

Nieuwe coöperaties

31%

33 %

36 %

Duurzaamheid

Economische 
vitaliteit

Leefbaarheid

Sponsoring (sport, jeugd, cultuur) Dialoogsessies over 
Bankieren voor Nederland

Lokaal 

€ 22mln
Landelijk 

€ 12mln
Internationaal 

€ 6 mln

Stimuleren welvaart en welzijn in Nederland  
• • • 

Ondersteuning van 
nieuwe collectieve 
lokale maatschap-
pelijke initiatieven.

710
zonne-
energie

zorg

internet-
toegang

110 Energiecoöperaties 

180 Zorg- en buurtcoöperaties

150 Ondernemerscoöperaties

   28 Glasvezelnetwerken

242 Overige

Rabobank Foundation steunt deze organisatie voor 
sporters met een verstandelijke beperking al jaren.

Hoofdsponsor Special Olympics in Nederland +4 
Het partnership is 
verlengd met 4 jaar.

met maatschappij

320 
medewerkers

537 
klanten en maat  schap pe- 
lijke vertegenwoordigers

3 
regionaal 

15
intern
7

Rabobank 
Amerstreek

Plastic munten 
vergroten  
zelfred zaamheid

Rabobank 
Randmeren

Winst wordt  
stimulans voor 
regio

Rabobank 
Utrecht

Kinderen in  
moestuin bij 
woonzorgcentrum



 

rDuurzame energie
Rabobank investeert 3,9 miljard  
in energieopwekking waarvan 

 

in duurzame energie. 

99%
Circulaire economie
Regionale projecten met klanten voor
een circulaire economie.

 

REGIO AMSTERDAM

GROENE HART

WALCHEREN/
NOORD BEVELAND

ZUID WEST NEDERLAND

PROVINCIE FRIESLAND

BORGER/DRENTHE

STEDENDRIEHOEK

IJSSELDELTA 

FOODVALLEY

NIJMEGEN

Stimuleren welvaart en welzijn in Nederland  
• • •

Rabobank is kop
loper in Nederland in 
de financiering van 
windmolens.

Wist u dat?

Top 5-notering in 
de Bloomberg New 
Energy Finance 
League Table 2015.

TO
P

 
 

 

 180.000
huishoudens profiteren  
van het grootste onshore - 
windpark: NOP Agrowind Bron: nopagrowind.nl

Grote bedrijven

Journals met praktische 
handvatten uitgereikt

8
deelnemers event ‘Circular  
Economy: Join the journey’ 

500

2.500

Rabobank CE 
Challenge 2015

€3,8 mrd grootste
Groenbank

48%
Rabobank is met 48% van 
alle groen financiering 
in Nederland de grootste 
Groenbank. Herman Wijffels Innovatie Prijs 

Circulaire economie: Ioniqa
Food en agri: One2Born
Zorg en welzijn: Robot Care Systems

Rabobank stimuleert innova-
ties en biedt met kennis en 
netwerk een springplank naar 
succes.

Winnaars 2015



Beschikbaar heid
voedsel vergroten

Toegang tot voedsel  
verbeteren

Stimulering
gezonde voeding

Stabiliteit  
verhogen

Stimuleren duurzame voedsel-
voorziening wereldwijd

Eten en drinken 
voor 9 miljard 

mensen in 2050

Stimuleren duurzame voedsel voorziening wereldwijd 
• •

1.000 550

300 71

Kennisprogramma's voor ondernemers

Financiering food en agri

Rabobank Opvolgers 
Perspectief 
1.000 Nederlandse 
boeren en tuinders 
sinds 2007

Rabobank Australië 
Executive  
Development
550 vooraanstaande 
boeren uit Australië 
en Nieuw-Zeeland 
sinds 1999

Rabobank Australië 
Farm Managers
300 jonge agrarische 
high potentials sinds 
2006

Rabobank Brazilië 
Leaders in Agri 
71 jonge agrarische 
high potentials sinds 
2007

€ 98 mrd
wereldwijd

mondiale zuivelbedrijven

17
van de
TOP

20

Rabobank ondersteunt de 
hele keten van boer tot beker

drankenproducenten

243 rapporten 
Food & Agribusiness Research

18
van de
TOP 

25

Rabobank Global 
Farmers Master Class 
150 wereldwijd voor-
aanstaande boeren 

sinds 2012

150

24%  Vlees  
19%  Granen/oliehoudende zaden  
15%   Zuivel 
11%  Groenten en fruit  
 8%   Food en agri inputs  
 4%  Detailhandel levensmiddelen  
3%  Dranken  
3%   Suiker  
2%  Bloemen  
2%  Diverse oogstgewassen  
9%  Overig 

Krediet portefeuille food en agri 
naar sector

Ultimo 2015



Rabobank Foundation

Rabo Development

Sinds 1974

aan garanties en leningen

€ 29 mln 290 projecten
26 landen

4.700.000
Met een impact op bijna 5 miljoen men-
sen stimuleren we de zelfredzaamheid 
van agrariërs in ontwikkelingslanden

Stimuleren duurzame voedsel voorziening wereldwijd 
• •

Klanten

6,3 miljoen

Kredietportefeuille

€14,7 miljard

Platteland
36%

Platteland
36%

Food en  
agriketens
47%

 Nederland 
 ledenraden van 

106 lokale banken

 
Australië/NieuwZeeland

  19 regionale klantenraden; 

194 deelnemende klanten 

Food en agri Advisory Boards 
Noord-Amerika en Azië, met  
CEO’s van grote food- en  
agribedrijven

Rabobank-klantenraden

Rabo Development wil de toegang tot  
financiële diensten verruimen voor mensen 
op het platteland in ontwikkelingslanden 
met een groot potentieel aan landbouw en 
voedselvoorziening.

9 Ronde tafels
Rabobank participeert in negen  
internationale ‘ronde tafels’ over  
verduurzaming en deelt zo kennis  
in de keten én met haar klanten.

Bedrijven

Agrariërs
NGO’s

9 Bosbouw Suiker6 

2 Zalm
3 Rundvlees

4 Biomaterialen

5 Zuivel

Palmolie7 8 Soja

1 Koffie

Agricultural 
sector

Farms
NGOs

9 Forestry Sugar6 

2 Salmon
3 Beef

4 Biomaterials

5 Dairy

Palm oil7 8 Soy

1 Coffee

Salmon

Coffee

Soy

Palm oil Sugar

Dairy

Biomaterials

Beef

Verduurzamen food- en agri ketens wereldwijd

2 Zalm in  
Chili

3 Palmolie in  
Indonesië 4 Soja/vlees 

in Brazilië

1 Melk in  
Nederland

5 Suiker in  
India

5 Innovatie -
projecten met  
WNF en klanten



Onze bedrijfsvoering
Klimaatneutraal sinds 2007

35%

Daling elektriciteitsverbruik 2015  
ten opzichte van 2014

95 % Groene stroom
Voor alle vestigingen van Rabobank in Nederland

Medewerkersfonds

•  Industry Leader Sustainalytics: beste 5%
•  RobecoSAM: 5e plaats wereldwijd 

werkende banken 
•  Rabobank Brazilië: 1e prijs Dutcham 

Sustainability award

Rabo Share4More

Papier
papierverbruik.  
Wij beperken op-

lages en werken uitsluitend 
op FSCgecertificeerd papier.

Al zo’n 6.500 medewerkers van de 
Rabobank schenken maandelijks  
4 euro aan dit fonds van 
Rabobank Foundation  
voor duur  zame projecten  
in ontwikkelingslanden.  
De Rabobank verdubbelt 
dit bedrag. 

4,5 %

-9 % 833.000 m3
Groen Gas

Groen Gas ingekocht van 
restafval van suikerbieten.

Zuinige 
auto’s CO2

2015

2008

Onze bedrijfsvoering  
• • • •

Onze CO2 uitstoot per km 
is in 2015 
gedaald metminder CO2 per fte  

sinds 2008
( in 2015: -3,1%) Duurzaamheids -

ratings en -prijzen

€751.000 naar 
water en educatie 

projecten in  
20 landen



De Rabobank wil een substantiële bijdrage 
leveren aan het welzijn en de welvaart in 
Nederland en aan het duurzaam voeden van 
de wereld.

Dáár zetten we als bank op in, samen met onze 
klanten én samen met onze partners. Stap voor 
stap.

Zo creëren we echte verandering met impact.

2015 Lees hier meer over de impact en resultaten van Rabobank

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/index.html
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