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Naast het rapport ’Onze impact in
2020’ publiceren we op 11 maart 2021
een serie andere verslagen, zoals het
pillar 3 rapport en het jaarverslag
(Annual Report 2020) waarin het
bestuursverslag, de jaarrekening,
onze resultaten op het gebied van
duurzaamheid, het remuneratie-
verslag en het verslag van de raad van
commissarissen zijn opgenomen.
Daarnaast publiceren we voor het
eerst de self-assessment als onderdeel
van het ondertekenen van de United
Nations Principles for Responsible
Banking.

In 2020 hebben we ons klimaatrapport
gepubliceerd. Het rapport ‘Onze
impact in 2020’ is opgesteld in
overeenstemming met het Integrated
Reporting (IR) Framework van de
International Integrated Reporting
Council (IIRC).

’Onze impact in 2020’ beschrijft hoe wij waarde creëren
voor onze stakeholders. We beschrijven in dit rapport onze
strategie, onze resultaten en de impact ervan op de wereld om
ons heen.

Downloads Klimaat-
rapport

https://www.rabobank.nl/over-ons/resultaten-en-verslagen
https://www.rabobank.com/nl/images/rcc-11-ver12.pdf
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De impact van Covid-19 en de daarop
volgende economische turbulentie
was fors voor onze klanten in 2020.
We ondersteunden hen en konden
tegelijkertijd onze solide kapitaal- en
liquiditeitspositie behouden. De bank
toonde veerkracht om de impact van
Covid-19 in 2020 op te vangen en
is klaar voor de verwachte impact in
2021. We realiseerden een nettowinst
van 1.096 miljoen euro in 2020.

Covid-19 was en is de zwaarste
gezondheidscrisis van onze generatie.
Voor onze klanten, onze medewerkers
en de samenleving als geheel zijn
de gevolgen enorm. En het is niet
voorbij. De aanhoudende bedreiging
van onze gezondheid, de noodzaak
om onze dagelijkse routines aan te
passen aan de lockdowns: Covid-19 zal
het leven van mensen, bedrijven en
de wereldeconomie voorlopig blijven
domineren. Crises vragen om snelle
reactie en veerkracht. Dat hebben we
in 2020 laten zien en zullen dat ook in
2021 blijven doen.

Onze grootste aandacht ging uit naar
het beschikbaar houden van onze
dienstverlening en ondersteuning
van onze klanten met acute
continuïteitsbehoeften. In deze
extreme tijden boden we tijdelijke

financiële hulp waar dat mogelijk
was. Zo hebben we ongeveer
8.000 particuliere klanten en 79.000
zakelijke klanten kunnen bijstaan.
Ondanks de lastige omstandigheden
en de directe financiële gevolgen voor
de bank, bleken we goed in staat
hiermee om te gaan.

Ook afgelopen jaar lieten we zien
waar we als coöperatieve bank met
een missie voor staan: het leveren
van een substantiële bijdrage aan
de transities die wereldwijd nodig
zijn. Als betekenisvolle coöperatie was
onze bijdrage aan de samenleving
vooral gericht op de behoeften van
onze klanten in financiële nood.
Bovendien konden we tijdens de
pandemie de uitvoering van onze
strategie versnellen. De digitale
dienstverlening aan onze klanten
en leden is verder verbeterd
met nieuwe innovaties in de
Rabo App, voortbouwend op de
fundamenten van de afgelopen
jaren. We pakten een belangrijke
rol in de groene financiering
van klanten in de wereldwijde
voedselketens en we ondersteunden
boeren over de hele wereld bij
hun transitie naar duurzamere
productie van onze voeding. Voorts
hebben we onze bijdrage aan

duurzame huisvesting in Nederland
geïntensiveerd en versneld.

De inzet en het leiderschap van onze
43.272 (FTE) medewerkers over de
hele wereld vormden het kloppend
hart van onze prestaties in het
afgelopen jaar. Ze pasten zich aan,
werkten vanuit huis en schikken zich
nog steeds in de consequenties van
de pandemie. We zijn hen bijzonder
dankbaar voor hun rol en bijdrage in
dit moeilijke jaar.

Outlook
Een verdere versterking van de
kern van de bank en tegelijkertijd
investeren in nieuwe groei blijft
belangrijk. De pandemie is nog
lang niet voorbij. De virusmutaties
zorgen voor een nieuwe golf
van slachtoffers en aanhoudende
overheidsmaatregelen. De impact
blijft voor velen voelbaar. Veel
van onze klanten zullen financiële
steun nodig hebben. We staan
klaar om ze te ondersteunen met
passende oplossingen.

Naast Covid-19 hebben de
lage renteomgeving, aangescherpte
wetgeving en digitalisering grote
gevolgen voor het bankenlandschap.
Om een stevige basis te behouden,
werken we er continu aan om
de organisatie simpeler, sneller en

doeltreffender te maken. We blijven
ons concentreren op het verder
verbeteren van onze operationele en
financiële prestaties, om onze klanten
beter van dienst te zijn tegen lagere
kosten. De transitie die we voorzien
volgt op de verbeteringen die we de
afgelopen jaren hebben doorgevoerd.
Naar verwachting zal de komende
vijf jaar het aantal medewerkers met
gemiddeld 1.000 fte per jaar dalen. Het
aantal gedwongen ontslagen kunnen
we deels mitigeren door reguliere
uitstroom, vermindering van externe
fte en herplaatsing binnen onze bank.

Ons voortdurende verander- en
verbeteringsproces stelt ons in
staat om te anticiperen op de
huidige uitdagingen en bereidt
ons voor op de toekomst. Zo
versnellen we het gebruik van
digitale kanalen en investeren we in
innovatieve oplossingen en mobiele
servicelocaties en -concepten. Parallel
hieraan zullen we ons traditionele
kantoornetwerk in Nederland de
komende jaren afbouwen. In onze
Wholesale en Rural activiteiten gaan
we ons bedrijfsmodel en onze
footprint verder vereenvoudigen en
verbeteren. We zien groeikansen in
Food & Agri en leasing, waarbij we
ons richten op de transities in de
voedselketen en de energiesector en
het aanjagen van verduurzaming

Steun voor onze klanten in een door corona gedomineerd jaar
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in het algemeen. Bovenal, blijven
we dichtbij onze klanten en hun
leefomgeving, over de hele wereld.

Onze rol als poortwachter van
het financiële systeem heeft nog
steeds de hoogste prioriteit. Het
aantal specialisten dat zich toelegt
op Know Your Customer (KYC)-
activiteiten wereldwijd is gestegen
tot 4.000. In 2021 investeren we
verder in onze KYC-activiteiten en
in geavanceerde technologie, om
transactiepatronen te detecteren die
tot heden onzichtbaar blijven. Ook
breiden we onze samenwerking met
andere banken verder uit en zetten
we volgende stappen in de publiek-
private samenwerking. In september
2018 heeft De Nederlandsche Bank
(DNB) een Last onder Dwangsom
(LoD) aan Rabobank opgelegd ter
verbetering van haar KYC-activiteiten.
Op 1 april 2020 is DNB een
onderzoek gestart en heeft daaruit
geconcludeerd dat Rabobank niet
heeft voldaan aan de eisen van de LoD.
Als gevolg hiervan is een dwangsom
van EUR 500.000 verbeurd.

Voor dit bedrag hebben we in
in het eerste halfjaar van 2020
reeds een voorziening getroffen.
Het bouwen van een robuuste en
toekomstbestendige KYC-organisatie,
die voldoet aan alle aspecten van de
regelgeving is een continu proces en
heeft onze grootste aandacht.

De enige zekerheid voor het
komende jaar, is dat Covid-19
verdere aanpassing zal vergen.
Als toonaangevende bank in de
transitie naar een duurzame wereld,
zullen we onze klanten blijven
helpen in dit moeilijke tweede jaar
van de coronacrisis. Tegelijkertijd,
en met volle overtuiging, blijven
we ons inzetten voor duurzamer
voedsel, duurzamere energie en
duurzamere huisvesting.

Wiebe Draijer,
Voorzitter van de Groepsdirectie  



Growing a better world togetherMissie

Bijna 9,6 miljoen klanten

0,7 miljoen internationale klanten28,9 miljoen Nederlandse klanten1

Internationaal
37 Landen

1 Lokale Rabobanken en Obvion   2 Wholesale & Rural   3 Inclusief W&R Nederland & DLL portfolio Nederland

Wat we internationaal bieden
(bedragen in miljarden euro’s)

Nederland
86 Lokale Rabobanken

Wat we bieden in Nederland
(bedragen in miljarden euro’s)

 188,8 Hypotheken

 40,3  Leningen aan Food & Agri 3

 79,4  Leningen aan Handel, Industrie 

 en Dienstverlening 3

 1,6 miljard pinbetalingen

134,8  Sparen

 48,9 Beheerd en bewaard vermogen

 1,4 Leasing

 8.901 BPD transacties

65,2  Leningen aan Food 
& Agri

32,3  Leningen aan Handel,  
Industrie en Dienst-
verlening

30,5   Leasing

287
kantoren

2,1
miljoen 

leden

0,8
miljoen

zakelijke
klanten

8,1
miljoen 

particuliere 
klanten

Binnenlands  
retailbankbedrijf

10,2%

21,2%

6,4%

29,4%32,3%

0,4%

Rabobank in één oogopslag
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In Nederland bundelden eind
negentiende eeuw inventieve boeren
en tuinders hun krachten in
onze coöperatieve bank. Niet met
aandeelhouders, maar met leden om
samen te werken aan structurele
oplossingen voor de uitdagingen van
destijds. We doen dit nu nog steeds en
zijn inmiddels actief in achtendertig
landen met ruim 43.000 medewerkers
(FTE). Wereldwijd focussen we ons op
klanten in de food & agri-sector. In
Nederland bedienen we particuliere
en zakelijke klanten met een breed
assortiment aan financiële producten.
Onze groep bestaat verder uit
BPD, Obvion en DLL, waarmee wij aan
onze klanten respectievelijk woon- en
leaseoplossingen bieden.

Het gaat ons om wat er in de
samenleving speelt. Hoe we onze
gezamenlijke leefwereld kunnen
versterken en toekomstbestendig
kunnen maken. Zodat mensen de
keuzes kunnen maken die voor hen
belangrijk zijn. Nu én in de toekomst.
Dat is waar onze missie Growing
a better world together voor staat.
Het verduurzamen van de manier
waarop we leven, werken en voedsel
produceren is de uitdaging van
vandaag. Daarom richten we ons
op drie grote wereldwijde transities:
de voedseltransitie, klimaat & de
energietransitie en inclusiviteit. We
kiezen er ook voor om jaarlijks een
deel van onze winst te investeren
in de lokale gemeenschap voor
een betere leefomgeving. Onze
leden bepalen waar dit ‘coöperatief
dividend’ naartoe gaat.

Vanuit onze coöperatieve mentaliteit
werken we samen aan oplossingen
waar iedereen beter van wordt. Goed
voor onze klanten, de samenleving
én de wereld om ons heen. We
denken en helpen mee vanuit onze
kennis van zaken. Dichtbij en digitaal.
We benutten ons netwerk zodat
we van elkaar kunnen leren en
elkaar beter maken. En we blijven
ons financiële aanbod ontwikkelen
zodat we daarmee oplossingen voor
de uitdagingen van nu kunnen
financieren. Waar deze te groot
zijn om alleen aan te pakken,
slaan we de handen ineen met
klanten, partners, overheden en
andere partijen. Want we geloven
in de verbinding tussen overheid,
samenleving en het bedrijfsleven om
samen maatschappelijke thema’s aan
te pakken.

Waar wij ons op richten
Grote transities geven vorm aan de
wereld waarin we leven. Wij als
coöperatieve bank, geworteld in de
wereld van voedsel en in Nederland,
richten ons op die transities waar
we met onze proposities impact op
kunnen hebben. Onze proposities
geven we vorm door onze klanten
producten en diensten, kennis en ons
netwerk aan te bieden. Om een betere
wereld voor toekomstige generaties

achter te laten, is een belangrijke
verschuiving in de transities nodig.

Voedseltransitie
De beschikbaarheid van genoeg,
gezond en betaalbaar voedsel om de
wereldbevolking te voeden is na de
klimaatuitdaging de meest urgente
en complexe uitdaging waarmee
de wereld wordt geconfronteerd.
We vinden het belangrijk dat
voeding met respect voor mens, dier,
natuur én voor de boer economisch
rendabel wordt geproduceerd. Als
grootfinancier van de food & agri-
sector zijn we ons ervan bewust
dat er niet één oplossing is voor
hetvraagstuk en dat er nog veel
dilemma’s zijn. Daarom richten we
ons op de hele keten, van boer tot
bord. We werken samen met onze
klanten, partners en andere partijen
om verduurzaming te versnellen.
We zetten in op het behoud van
land, water en biodiversiteit, het
voorkomen van voedselverspilling,
het sluiten van kringlopen en het
verminderen van de impact op
het klimaat.

Propositie: duurzame voeding
Duurzame voeding is een
fundamenteel onderdeel van onze
internationale visie Banking for
Food. We willen een prominente
rol in het publieke debat over

de voedseltransitie spelen. Onze
netwerken stellen ons in staat
producenten met consumenten te
verbinden en onze kennis stelt
ons in staat om actief deel te
nemen aan rondetafelgesprekken
over duurzaamheid
binnen wereldwijde agribusiness-
waardeketens.

Klimaat & de energietransitie
Klimaatverandering en de
transitie naar een duurzamere
energievoorziening en -verbruik is
dringend nodig om de huidige
klimaatverandering aan te pakken en
de negatieve effecten, die deze al
veroorzaakt, te onderdrukken. Zelfs
als we voldoen aan het akkoord van
Parijs is zowel klimaatmitigatie als
klimaataanpassing nodig. Mitigatie
vereist zowel een verschuiving naar
een duurzamere productie van
energie, als een lager energieverbruik
in zowel het industriële deel van de
economie als in het energieverbruik
van huizen en woningen. Deze
transitie geldt ook voor een
duurzamer gebruik van de andere
hulpbronnen en grondstoffen die de
planeet heeft, op weg naar een meer
circulaire economie.

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met
klanten, leden en partners zetten we ons al 125 jaar in voor een
toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke
uitdagingen. Met als uitgangspunt dat we samen meer
bereiken dan alleen.
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Propositie: duurzame groei
en energievoorziening
We stimuleren duurzame groei
voor bedrijven. Door samen
met innovatieve klanten en
sociale partners aan ambitieuze
duurzaamheidsprojecten te werken,
willen we anderen inspireren om
in hun eigen waardeketens te
verduurzamen. We willen onze
klanten helpen bij het realiseren
van een meer circulaire economie.
Onder dit thema willen we ook
de “bank van de energietransitie”
worden, voortbouwend op onze al
prominente rol in de financiering van
duurzame energieprojecten.

Propositie: duurzaam wonen
In Nederland streven we naar een
versnelling van de verschuiving
naar duurzaam wonen voor mensen
met een bijzondere focus op
het versnellen van de overgang
naar duurzame woningen, door
efficiëntere energievoorziening en
efficiënter energieverbruik.

Meer inclusieve samenleving
Sociale cohesie wordt steeds verder
afgebrokkeld door de effecten
van lage inkomens, verminderde
steun en economische solidariteit in
combinatie met de impact van verdere
digitalisering op de samenleving.
Deze factoren dragen bij aan
een meer individuele samenleving,
meer sociale stress en het verlies
van financieel welzijn, vooral voor
de meest kwetsbare groepen in
de samenleving.

Propositie: financieel gezond leven
Gezien onze rol als coöperatieve
retailbank in Nederland willen we
het financiële welzijn van onze
klanten en de gemeenschappen
waarin we opereren stimuleren.
Dit is onze bijdrage aan een
inclusieve samenleving waarin
mensen zelfredzamer zijn.

Propositie: Betaalbaar en
duurzaam huren
In de woningmarkt in Nederland
zijn er onvoldoende betaalbare
en duurzame huurwoningen
beschikbaar voor midden-inkomens.
Samen met onze dochter BPD willen
wij via het BPD Woningfonds een
bijdrage leveren aan een oplossing
voor dit probleem, door deze
woningen te bouwen en te verhuren
aan deze doelgroep.



Onze strategie
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Met onze kennis, netwerken en
financiering willen we klanten helpen
om beslissingen te nemen en
tegelijkertijd flexibel te blijven. Wij
willen een betekenisvolle coöperatie
en ijzersterke bank zijn. Door onze
medewerkers in hun kracht te laten
staan, willen we zorgen voor een
excellente klantfocus. Deze vier pijlers
vormen onze strategie.

Onze strategische ambities
Excellente klantfocus
Klantgerichtheid moet volledig
onderdeel zijn van onze cultuur.
Aan huidige en toekomstige eisen
van de klant kunnen we het best
voldoen door goed advies te geven
en passende, innovatieve en digitale
dienstverlening te leveren. Door
een breed aanbod aan producten
genereren we economische activiteit,
helpen we om de economie draaiend
te houden en dragen we bij aan
de energietransitie. Zo helpen we
onze klanten om klaar te zijn voor
de toekomst, aan de hand van onze
maatschappelijke thema's.

Betekenisvolle coöperatie
Coöperatief bankieren betekent dat
wij leden, medewerkers, klanten en
andere partners actief bij kwesties
betrekken en hen in een netwerk
met elkaar in contact brengen.
We nemen een standpunt in over
maatschappelijke ontwikkelingen
die belangrijk zijn voor klanten
en andere stakeholders, zoals
klimaatverandering en biodiversiteit.
Door onze visie om de wereld
duurzaam te voeden, willen we eraan
bijdragen dat er geen honger meer is
in de wereld. We zetten ons ervoor
in om de binding met en tussen
onze leden te versterken, door een
meer betekenisvolle invulling van
het lidmaatschap. Ook bieden we
bestaande klanten de mogelijkheid
om gemakkelijk digitaal lid te
kunnen worden.

IJzersterke bank
We willen de juiste dingen
goed doen, waarbij iedereen
verantwoordelijkheid neemt, zich
bewust blijft van de risico's en
zich professioneel gedraagt. We

Door invulling te geven aan onze missie Growing a better world
together, willen we een bijdrage leveren aan de SDG-doelen.
Hierbij focussen we ons op drie wereldwijde transities: de
voedseltransitie, klimaat en de energietransitie en de transitie
naar een meer inclusieve samenleving.

Growing a better world togetherMissie

Voedsel   |   Klimaat & energie   |   Meer inclusieve samenlevingTransitie

Prioriteiten

Rabobank

waarden

• Vergroten klanttevredenheid

• Digitaliseren en innoveren

 van diensten

• Stimuleren duurzaam

 ondernemerschap

• Reduceren Þnanciële

 ongelijkheid

• Stimuleren duurzame

 Food & Agri

• Versterken lokale

 gemeenschappen

• Ledenbetrokkenheid

• Klimaatverandering/

 ESG transitie

• Topprestaties

• Balans optimaal

• Uitvoering buitengewoon 

 goed

• Sterke kapitaalpositie • Medewerkerbetrokkenheid

 en welzijn

• Diversiteit en inclusie

• Geïnspireerde medewerkers

• Eén Rabo-cultuur

Strategie

• Klantgedreven

• Daadkrachtig

• Betekenisvol

• Moedig

• Professioneel

• Weloverwogen

• Het beste in elkaar los maken

• Blijven leren

SDGs

• 100 % digitaal gemak

 in alles

• Top klantadvies dichtbij

• Groei met innovatie

•  Concrete maatschappelijke 

 bijdrage

• Betrokken leden en 

 communities

Materiële

thema’s

2 13 17 8 82 8

Excellente
klantfocus

Betekenisvolle
coöperatie

IJzersterke
bank

Medewerkers
in hun kracht
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zijn ons bewust van onze rol als
poortwachter om het misbruik van
onze producten en diensten tegen te
gaan, bijvoorbeeld in het geval van
witwassen en terrorismefinanciering.
Met onze financiële prestaties en
sterke ratings kunnen we onze
continuïteit waarborgen. We werken
daarom hard aan het verbeteren van
ons kostenniveau.

Medewerkers in hun kracht
Wij willen onze medewerkers een
goede en inclusieve werkomgeving
bieden. Onze medewerkers zijn
trots en gedreven, en geven
blijk van vakmanschap, vitaliteit
en verandervermogen. Ze zijn
gemotiveerd om Rabobank
te vertegenwoordigen, worden
geïnspireerd door onze missie en
willen een bijdrage leveren aan
een betere wereld. Het is ons doel
dat toptalenten bij Rabobank willen
werken, zich daar ontwikkelen en er
willen blijven.

Onze waardecreërende thema's
We hebben regelmatig contact met
onze stakeholders. Op basis van deze
contacten en van een analyse van de
wereld om ons heen identificeren we
de belangrijkste onderwerpen voor
onze bank; de materiële thema’s.

Hierbij maken we op basis van
waar we de meeste waarde
kunnen toevoegen onderscheid
tussen waardecreërende thema's
en 'license to operate'-thema's.
Deze license to operate-topics zijn:
goede financiële performance, ethiek
en integriteit, voldoen aan wet-
en regelgeving, beschikbaarheid
van systemen, vergroten van
transaparantie, corporate governance
en remuneratie, stakeholder-
engagement, vaardigheden van
medewerkers nu en in de toekomst,
big data en cybersecurity.

Beide thema's zijn van evenveel
belang voor onze organisatie en
de Groepsdirectie stuurt daarom op
al deze materiële thema's. In dit
rapport focussen wij ons op de
waardecreërende thema's, omdat we
daarmee de meeste impact in de
maatschappij kunnen hebben. Meer
informatie over de waardecreërende
thema's, de lisence to operate thema's
en het volledige overzicht is te lezen in
het Annual Report 2020.

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/archive/downloads-2020.html


SDG Ambitie Doel
Streefwaarde

2020
Resultaat

2020
Langere termijn  

streefwaarde

We willen met de transities een zinvolle bijdrage leveren aan de SDG’s. We richten ons op het verbeteren van onze eigen 
prestaties en die van onze klanten op de 4 SDG’s. Dit zijn SDG’s 2 (geen honger), 8 (waardig werk en economische groei), 
13 (klimaatactie), en 17 (partnerschappen).

• Het faciliteren van kwetsbare 
groepen met financiële educatie en 
producten om schuldenproblematiek 
te voorkomen en in de komende 
5 jaar een stap te zetten naar 
vermogensopbouw.

• Huishoudens helpen een stap te zetten naar 
een financieel gezonder leven en vermogens
opbouw door het aanmaken van een spaar
potje in de app.

• 1,6 miljoen stapjes • 1,39 miljoen 
spaarpotjes

Meer 
inclusieve 

samenleving

M
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e
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8

17

• We faciliteren onze klanten bij het 
verduurzamen zodat hun woningen in 
2030 van het gas af zijn en stimuleren 
daarnaast onze klanten om twee of 
meer labelstappen te zetten.

• We gaan met ondernemers in gesprek 
over structurele groei door vernieuwing 
en verduurzaming.

• We stimuleren de verschuiving naar een 
duurzamere productie van energie.

• We vergroten onze duurzame 
energieopwekkingsportefeuille.

• Gemiddeld label C in onze hypotheek 
portfolio.

• Gemiddeld label C • Gemiddeld 
label C

• + 17%

• + 1,6%

• + 55%• Groei 20% tot 30% 
obligo1

• Gemiddeld label B 
in 2024

• 2030% jaarlijks

Klimaat
& energie-

transitie

Kl
im

aa
t &

 e
ne

rg
ie

17

13

• Verhogen volume duurzame financieringen.

• Klanten ondersteunen in transitie naar 
duurzaam ondernemerschap via de klantfoto.

• 5%

• 5% gemiddelde 
groei in 
sustainability 
assessment scores 
van onze klanten

• We stimuleren klanten in de 
voedselketen met de transitie naar een 
duurzaam en rendabel verdienmodel 
om onder andere voedselverspilling en 
CO2 emissie te halveren in 2030.

• Verhogen volume duurzame financieringen.

• Klanten ondersteunen in transitie naar 
duurzaam ondernemerschap via de klantfoto.

• 5% • + 17%

• + 1,6%• 5% gemiddelde 
groei in 
sustainability 
assessment scores 
van onze klanten

Voedsel-
transitie

Vo
ed

se
l

2

13

17

1 Bruto nieuwe groei ambitie in de hernieuwbare energiesector als percentage van de totale portefeuille hernieuwbare energie (basisjaar 2019). Niet rekeninghoudend met fluctuaties 
in de totale hernieuwbare energieportefeuille door o.a. herfinanciering, afschrijving en niet representatief voor de netto groei van onze totale hernieuwbare energieportefeuille.

Onze bijdrage aan de SDG’s
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Trends en ontwikkelingen
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Economische ontwikkelingen
We verwachten dat de komende
periode in het teken blijft staan van de
coronapandemie en de nasleep ervan.
Het BBP daalt en we zien wisselende
ontwikkelingen in en tussen sectoren.
Sommige sectoren zijn hard geraakt,
terwijl andere een stijging zagen in
online verkoop. Onze groei wordt
hierdoor beperkt en we zien een
stijging in kredietverliezen. Daarbij is
de geopolitieke onrust onverminderd
groot en handelsoorlogen hebben
invloed op de wereldwijde economie.
De coronacrisis kan, ondanks diverse
overheidsmaatregelen, een flinke
extra klap voor de economie
betekenen door een hogere
volatiliteit in de financiële markten,
verlies van markttoegang en
investeringsverliezen. We weten
nog niet hoe de afbouw van de
maatregelen gaat uitpakken en het
is nog onduidelijk hoe de hoge
schuldratio's in de toekomst hun
effect gaan hebben.

De voortdurend lage-renteomgeving
zet onze inkomsten onder druk,
waardoor we moeten blijven werken
aan verbetering van onze kosten-
inkomstenverhouding.

Disruptieve innovatie
Klantvoorkeuren (mede ingegeven
door corona-lockdowns) veranderen
snel en significant. De digitalisering
als gevolg van dit veranderende
klantgedrag versnelt. De wereld van
bankieren verandert voortdurend.
Particulieren en organisaties zijn
bereid om durfkapitaal te verstrekken
aan derde partijen. Big-tech-
bedrijven, die diep in onze levens
zijn doorgedrongen en enorme
klantaantallen hebben, bieden nu ook
betaaldiensten aan. We zullen blijven
focussen op onze kernactiviteiten
en bieden onze klanten diensten
en initiatieven die bijdragen aan
wereldwijde transities. Om aan de
behoeften van de klant te voldoen,
monitoren we innovaties en gaan we
strategische partnerschappen aan.

We investeren in de kwaliteit en
verdere innovatie van onze digitale
diensten, artificial intelligence en
robotisering. We zien dat technologie
invloed heeft op onze klanten en
ons bedrijf, variërend van drones bij
landbouwbedrijven tot het gebruik
van persoonsgegevens. Al deze
gegevens moeten veilig worden
bewaard. De dreiging en impact
van cyberaanvallen op de financiële
sector zijn toegenomen, waardoor
we onze activiteiten om deze risico's
te beheersen hebben verhoogd
bijvoorbeeld door cloud-technologie.

Klimaatverandering
en duurzaamheid
Ondanks de intenties en ambities van
het akkoord van Parijs warmt de aarde
op. Dit brengt risico's en kansen met
zich mee voor onze klanten en onze
bank op o.a. het gebied van milieu
en voedselzekerheid. De SDG's zijn
voor ons een leidraad in onze ambities
bij de aanpak van klimaatverandering,
honger en armoede. Hoewel wij een
verantwoordelijkheid voelen om aan
alle 17 SDG's bij te dragen, richten we
ons met name op de SDG's die we via
onze strategie kunnen beïnvloeden:
SDG 2, 8,13, en 17. Daarom hebben
we ons commitment gegeven aan het
akkoord van Parijs en hebben we de
toezegging van de financiële sector
aan het Nederlands klimaatakkoord

ondertekend. We streven ernaar om
de energietransitie te versnellen
en onze eigen CO2-voetafdruk te
verlagen, en helpen onze klanten om
hún footprint te verlagen.

Wet- en regelgeving
Op het gebied van de Europese
regelgeving- en toezichtagenda voor
duurzame financiering, werkten we
afgelopen jaar nauw samen met de
bankenverenigingen NVB, de EACB en
de EBF. Dit betreft o.a. de Sustainable
Finance Disclosures Regulation (SFDR)
en de EU-Taxonomie, die in
respectievelijk maart 2021 en januari
2022 in werking treden.

Toezichthouders en nieuwe
regelgeving hebben een toenemende
impact op de wijze waarop banken
hun diensten kunnen aanbieden.
De verwachtigen ten aanzien van
onze rol als poortwachter van
het financiële systeem blijven
onze volledige aandacht eisen.
De verwachtingen met betrekking
tot onze zorgplicht worden steeds
hoger. Een gebrek aan consistentie
tussen overlappende regelgeving
in onafhankelijke jurisdicties
kan resulteren in verschillende
maatregelen of interpretaties van
toezichthouders. Daarbij zijn onze
operationele risico's onderhevig
aan verschillende toezichthouders

(ECB, DNB, AFM en de Autoriteit
Persoonsgegevens), zowel lokaal als
internationaal. Nieuwe en bestaande
wetgeving zetten onze capaciteit
onder druk om op tijd aan regelgeving
te voldoen.

Dilemma’s
Trends en ontwikkelingen leveren
soms ook dilemma's op. In 2020
stonden we ondere andere voor de
volgende vragen.

Wie ondersteunen we wel en niet?
Overheid en banken werken samen
aan oplossingen om particulieren
en bedrijven door de coronacrisis
heen te helpen, bijvoorbeeld door
toe te staan dat kredieten later
worden afgelost. Maar hoe kunnen
we bepalen of deze steun niet alleen
helpt om verder gezonde bedrijven
het hoofd boven water te houden, of
dat het ook bedrijven overeind houdt
die ook failliet zouden zijn gegaan
als de coronapandemie nooit was
gebeurd? Hoe lang kunnen banken
deze zogenaamde zombiebedrijven
blijven bijstaan? Hoe bepalen we
waarom we ja zeggen tegen de ene
partij en nee tegen de andere? Is het
voldoende om elk bedrijf afzonderlijk
te beoordelen

In 2020 zagen we trends en ontwikkelingen op het gebied van
consumentengedrag, technologie, innovatie, marktspelers,
regelgeving, economie en maatschappij. Die bieden kansen
en uitdagingen voor Rabobank en haar klanten.
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op basis van bedrijfseconomische
cijfers? Of is het beter om naar
de lange termijn te kijken en
misschien zelfs een oordeel te vellen
over de financiële levensvatbaarheid
van een hele sector? Maar er
zijn zo veel mensen werkzaam in
een sector; moeten we hen als
bank in de steek laten? Of kiezen
we voor een verandering in een
falende sector? Op dit dilemma
hebben we nog geen antwoorden.
Onze afdeling Economisch Onderzoek
creëert scenario's die ons in staat
stellen optimale keuzes te maken
zonder onze missie of de belangen
van onze stakeholders uit het oog
te verliezen.

Verduurzaming
We hebben ons gecommitteerd
aan de doelstellingen van het
klimaatakkoord en we willen ook de
bankier van de energietransitie zijn.
Ambitieuze doelen die passen bij een
coöperatieve bank (met als missie
Growing a better world together) en

onze waarden en gedragingen.
Deze doelen brengen echter lastige
keuzes met zich mee. Hoe gaan
we om met boeren die vanwege
de klimaatambities niet langer als
voorheen kunnen uitbreiden? Hoe
kunnen we helpen met het creëren
van alternatieve perspectieven?

Meer lokale voedselproductie
(Support Your Locals) is een mooi
voorbeeld. Vóór de coronacrisis was
het al lastig om de juiste keuzes
voor de langere termijn te maken
en de belanghebbenden daarin mee
te krijgen, maar de verleiding kan
nu groot zijn om door de ontstane
economische nood plannen die
beperkingen met zich meebrengen
even op te schuiven. Dat zou
echter kortetermijndenken zijn. Een
van de kenmerken van ethische
besluitvorming is dat je met droge
ogen moet kunnen zeggen dat de
besluiten die je met de kennis van nu
neemt ook op lange termijn de meest
verantwoorde zijn. In die zin biedt de
huidige crisis dus juist extra reden
en ook kans om de verduurzaming
waaraan we ons hebben verbonden,
te versnellen.

Dat betekent niet dat dit daarmee
makkelijker wordt. Het zal in de
praktijk tot heel moeilijke keuzes op
het niveau van individuele bedrijven
leiden. Bij het maken van die keuzes
is het zaak om de belangen van
alle belanghebbenden zorgvuldig te
formuleren en die belanghebbenden
serieus bij het maken van de keuzes
te betrekken, zodat de keuzes goed
uitlegbaar zijn.

Thuiswerken
De coronapandemie heeft de
bestaande trend naar thuiswerken
versneld. Vóór maart 2020 was
thuiswerken vooral een prettige
mogelijkheid om af en toe ongestoord
en zonder reistijd aan een taak te
werken. Vanaf dat moment werd
het van de ene dag op de andere
van 'nice to have' tot 'need to do'.
Dat brengt naast voordelen ook
allerhande problemen met zich mee,
vooral bij mensen die krap behuisd
zijn en kinderen hebben om voor te
zorgen. Dit treft vooral jongeren. Het
zijn ook meestal jongeren die nieuw
instromen in de organisatie voor wie
het nu erg lastig is om zich goed te
kunnen oriënteren. Hoe maak je die in
de praktijk vertrouwd met het wezen
van een coöperatieve bank,

met onze missie en onze waarden en
gedragingen? Voor veel medewerkers
geldt dat zij directe omgang met
collega’s missen. Ook kent alleen
online contact zijn beperkingen en is
onduidelijk wat op lange termijn de
psychische gevolgen zijn.

De crisis levert veel vragen op.
Hoe nijpend moet iemands situatie
zijn om een uitzondering op de
algemene regel te maken? En geldt
zo’n uitzondering ook als de overheid
het algemene regime vanwege
een groter aantal besmettingen
aanscherpt? Willen we hier een
soort routekaart van maken of wordt
dat dan weer een keurslijf? Kun
je als Rabobank een eigen koers
bepalen, of moet je gezamenlijk
optrekken met andere soortgelijke
bedrijven? Voor de langere termijn
moet ook over het omgekeerde
worden nagedacht. Als thuiswerken
niet meer per se de norm is, maar
corona ook nog niet verslagen, kan
het zijn dat de werkgever verwacht
dat medewerkers tenminste twee of
drie dagen naar kantoor komen. Maar
misschien voelt een medewerker zich
daar niet comfortabel bij, omdat hij
of zij met openbaar vervoer moet
komen of niet optimaal gezond is.
Hoeveel keuzevrijheid geef je aan
medewerkers? Welke alternatieven
bied je dan? En ook op lange termijn:

wat te doen met de kantoren? Als
er een overschot aan kantoorruimte
ontstaat, kan dat mogelijk helpen
bij het oplossen van het tekort aan
huisvesting. Of leg je je met de
investeringen die daarvoor nodig zijn
weer teveel vast? Wanneer neem je
welke beslissing? Allemaal vragen
die niet alleen van praktische aard
zijn, maar waar ook een ethisch
aspect aan zit, namelijk: wat voor
werkgever willen wij nu en in de nabije
toekomst zijn?



Kansen en risico’s

Uit de trends, ontwikkelingen en materiële thema’s komen kansen 
en risico’s voor onze stakeholders en onze organisatie.

Kansen en risico’s voor stakeholdersKansen en risico’s voor Rabobank Hoe gaan we hiermee om?Materiëel thema

• Sterke kapitaalspositie • Vergroten vertrouwen 
in Rabobank

• Verlies van vertrouwen 
en marktaandeel

• Meer zekerheid 
bij investering in 
kapitaalinstrumenten

• Kansrijke maar te risicovolle 
proposities worden niet 
genomen

We werken aan het verhogen van de inkomsten en 
werken kostenbewust.

• Vergroten klanttevredenheid

• Digitaliseren en innoveren van 
diensten

• Stimuleren duurzaam 
ondernemerschap

• Reduceren financiële 
ongelijkheid

• Stimuleren duurzame Food 
& Agri

• Meer vertrouwen in onze 
dienstverlening

• Meer klantloyaliteit door 
betrouwbare diensten

• Verhoogde kosten om 
informatiebeveiliging en 
de systemen op peil te 
houden

• Verbeterde klantservice met 
digitale diensten

• Kansen om klanten te 
helpen innoveren en 
duurzamer te worden

• Mogelijk omzetverlies voor 
klanten als de systemen niet 
werken

• Cybercrime

We investeren in digitalisering en innovatie om het 
gemak van onze diensten te verhogen. We investeren 
in het verduurzamen van onze particuliere en 
zakelijke klanten samen met onze partners.

• Versterken lokale 
gemeenschappen

• Ledenbetrokkenheid

• Klimaatverandering/ESG 
transitie

• Medewerkerbetrokkenheid 
en welzijn

• Diversiteit en inclusie

• Vergroten vertrouwen en 
loyaliteit

• Mogelijk betere 
beleidsbeslissingen door 
feedbackloop met onze 
leden

• Zwakkere license to 
operate als leden
betrokkenheid verzwakt

• Risico’s voor lening
portefeuille door 
klimaatverandering 
(droogte, overstromingen)

• Makkelijker talenten 
vinden en aan je binden

• Onvervulbare vacatures

• Betere leefomgeving door 
coöperatieve investeringen 
en duurzaamheids
initiatieven

• Inspraak van leden in de stra
tegische koers van de bank

• Schade aan funderingen 
van woningen door 
klimaatrisico’s

• Verhogen van welzijn door 
ontwikkeling

• Uitval door hoge werk
belasting en stress

Het is onze missie om een betere leefomgeving te 
creëren. Daarom investeren we in de gemeenschap 
met duurzame initiatieven zoals de energietransitie 
en het verduurzamen van ons real estate portfolio. 
We investeren ook met het coöperatief dividend en 
investeren we in de samenwerking met onze leden.

We onderzoeken hoe het met onze medewerkers 
gaat, bieden workshops en andere vitaliteits
initiatieven en we streven naar meer gelijkheid 
en diversiteit.

IJzersterke
bank

Excellente
klantfocus

Betekenisvolle
coöperatie

Medewerkers
in hun kracht

Kansen KansenRisico’s Risico’s
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Wat zijn hun verwachtingen? Hoe hebben we contact met ze?Wie zijn dit? Wat is onze relatie?

• Training en ontwikkeling
• Veilige werkomgeving
• Diversiteit & Inclusie
• Erkenning en een passend salaris
• Uitdagend werk

• Fulltime en parttime medewerkers
• Interne en externe medewerkers
• ZZP’ers
• Uitzendkrachten en flexibele schil

• Ontwikkelgesprekken
• Townhalls en andere bijeenkomsten
• Interactie met collega’s
• E-mails 
• Interne en externe social media
• Online platforms

Medewerkers investeren tijd en 
kennis. Zij ontvangen hiervoor 
in de plaats salaris, training en 
investeringen op het gebied van 
‘well-being’ en werkplezier met 
bevlogen collega’s.

M
ed

ew
er

ke
rs

Medewerkers
in hun kracht

• Stabiele vergoeding voor investering
• Acceptabel risicoprofiel
• Goed balansmanagement

Verschaffers van kapitaal en funding 
zoals:
• Certificaathouders
• Bondhouders

• Gesprekken (fysiek, telefoon)
• Informatieverstrekking: o.a. online, 

nieuwsberichten, persberichten, webcasts, 
email, conferenties

Institutionele investeerders voorzien 
ons van kapitaal en funding. 
Deze investeerders ontvangen een 
vergoeding voor het verstrekken van 
financiering aan onze bank.
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IJzersterke
bank

• Goed proactief advies
• Gemak
• Sector kennis
• Goede producten en stabiele 

systemen
• Veiligheid en controle
• Vrijheid

• Particuliere en MKB-klanten
• Wholesale relaties en grootzakelijke 

klanten
• Food & Agri klanten in Nederland 

en wereldwijd
• Tussenpersonen

• Klantgesprekken (fysiek, telefoon, chat)
• Via de app en online
• Informatiemails
• Magazines (Rabo &Co)
• Social media en campagnes
• Ledenraad en client councils internationaal
• Klant- en stakeholderdialogen en ronde tafels

Onze klanten ontvangen diensten, 
zoals financiering en dagelijkse 
bankzaken. Hiervoor betalen zij 
een vergoeding of rente. Leden 
ontvangen voor hun lidmaatschap 
het eigenaarschap van de 
bank, inspraak in de bank en de 
bestedingen in de maatschappij.

Kl
an
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n 
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 le

de
n

Excellente
klantfocus

• Etisch verantwoorde bedrijfsvoering
• Investeringen in de maatschappij
• Verbinder van partijen
• Poortwachter voor financieel system

• NGO’s
• Belangenbehartigers
• Overheid (lokaal en central) en 

toezichthouders
• Gemeenschappen waar wij actief zijn
• Leveranciers en consultants
• Andere banken

• Public affairs meetings
• Reguliere afspraken toezichthouders
• Ambassadeurs en vrijwilligerswerk 

in gemeenschappen
• Bijeenkomsten bij brancheorganisaties of 

belangenbehartigers en ronde tafels 
• Social media en campagnes

De maatschappij biedt ons het 
bestaansrecht.  Wij bieden daarvoor 
investeringen in de maatschappij, 
leggen verbindingen tussen 
partijen in ons netwerk, delen 
kennis. Wij betalen belasting en 
ondersteunen economische groei en 
werkgelegenheid.

M
aa

ts
ch

ap
pi

j

Betekenisvolle
coöperatie

Onze stakeholders
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Medewerkers

• Diversiteit & Inclusiviteit
• Leren & Ontwikkelen

Kennis

• Onderzoekspublicaties & Sectorvisies
• Dialoogsessies

Kapitaal & Funding

• Wholesale funding
• Kapitaalinstrumenten
• Eigen vermogen

Partnerships

• WNF
• VN-Milieuprogramma
• Investeringen in lokale gemeenschappen
• Arise

IT infrastructuur

• Beschikbaarheid systemen

Nederland

International

Hypotheken 188,8 187,7

   2020 2019

   2020 2019

Leningen aan Food & Agri 40,3 37,9

Beheerd en bewaard vermogen 48,9 47,1

Miljard pinbetalingen 1,6 1,7

Sparen  134,8 123,7

Leasing  1,4 1,7

BPD transacties 8.901 4.485

Leningen aan Food & Agri 65,2 69,3

Leasing  30,5 31,5

Leningen aan Handel, Industrie 
en Dienstverlening 79,4 82,4

Leningen aan Handel, Industrie 
en Dienstverlening 32,3 37,0

bedragen in miljarden euro’s

Voor het creëren van waarde
is Rabobank afhankelijk van:

Rabobank creëert waarde met haar strategie
onder invloed van de externe ontwikkelingen:

De diensten die Rabobank levert:

Wat hebben we nodig

Waar sturen we op

Wat leveren we

Waarde voor de m
aatschappij

W
aarde voor m

edewerkers

W
aa

rd
e 

vo
or k

lanten en leden

Waarde voor de in
stit

utio
nel

e 
in

ve
st

ee
rd
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s

  Transitie

Growing a better 
world together

Excellente
klantfocus

Betekenisvolle
coöperatie

IJzersterke
bank

Medewerkers
in hun kracht

• 100% digitaal gemak in alles
• Top klantadvies dichtbij
• Groei met innovatie

• Concrete maatschappelijke bijdrage
• Betrokken leden en communities

• Geïnspireerde medewerkers
• Eén Rabo cultuur

• Topprestaties
• Balans optimaal
• Uitvoering buitengewoon goed

Voedsel           |           Klimaat & energie          
 |     

      
  M

eer in

clu
sie

ve

samenlevin
g

Waardecreatiemodel
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Positief
• Aanbieden van kennis, netwerk en
 producten
• Steun in moeilijke tijden
• Betrokkenheid en feedback van leden
• Groei van bedrijven en economie
 stimuleren

Negatief
• Klant betaalt vergoeding voor 
 producten en dienstverlening
• Sommige klanten hebben problemen
 met terugbetalen �nanciering
• Introductie negatieve rente

Waarde voor klanten en leden

Positief
• Betalen belasting, leveranciers en
 andere zakenpartners
• Investering op maatschappelijke
 thema’s
• Impact op beschikbaarheid voedsel
• Energietransitie versnellen
 
Negatief
• Door bepaalde �nancieringen
 vertraging in verduurzaming
• Risico’s in waardeketen

Waarde voor de maatschappij

Positief
• Opleiding ontwikkelingsmogelijkheden
 en salaris
• Vergroten diversiteit en inclusie
• Voldoening door bijdrage aan de missie
 
Negatief
• Baanonzekerheid en werkstress

Waarde voor medewerkers

Positief
• Investeerder ontvangt een vergoeding
• Bijdrage aan SDG’s
 
Negatief
• Gehoor geven aan verzoek ECB
 tot geen dividend betaling tot
 1-10-2020

Waarde voor de institutionele 
investeerders

Onze voortgang

Reptrak  72,6 71,5 72,6

Ledenbetrokkenheid 52% 49% nvt

Totaal duurzame �nanciering 52.278 44.583 46.812

Duurzame koplopers van onze 
lokale Rabobank klanten (A-label) 12% 8% nvt

Duurzame koplopers van onze 
Wholesale klanten (A-label) 30% 24% nvt

Onze voortgang

NPS Particuliere klanten (NL) 56 61 60

     Doel
   2020 2019 2020

     Doel
   2020 2019 2020

NPS Private Banking klanten (NL) 57 63 nvt

NPS Zakelijke klanten (NL) 51 51 55

% online actieve particuliere klanten 65,6 64,0 nvt

% online actieve zakelijke klanten 82,2 81,5 nvt

Onze voortgang

Employee Engagement Score 69 64 63,7

Diversiteit: % vrouwen in de eerste 
laag onder de groepsdirectie 33 33 33

Diversiteit: % vrouwen in 
de groeps directie 44 40 40

Onze voortgang

Fully loaded CET 1 ratio 16,8% 16,3% >14%

Total capital ratio (transitional) 24,2% 25,2% nvt

ROE  2,7% 5,3% 6-7%

E�ciencyratio inclusief  65,8% 63,3% laag in 
toezichtshe�ngen   de 60%

Sustainalytics ESG Risk Rating 1 1 top 5
categorie ‘diversi�ed banks’   positie

Diversiteit: % vrouwen in dienst 49 51 nvt

Training per FTE 1.363 2.125 nvt

Gender Pay Gap 1,6% nvt nvt

     Doel
   2020 2019 2020

     Doel
   2020 2019 2020

De waarde die Rabobank creëert voor haar stakeholders, per strategische pijler:

De waarde die we creëren

  Transitie

Growing a better 
world together

Excellente
klantfocus

Betekenisvolle
coöperatie

IJzersterke
bank

Medewerkers
in hun kracht

Voedsel           |           Klimaat & energie          
 |     

      
  M

eer in

clu
sie

ve

samenlevin
g
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Waarde creëren voor onze stakeholders
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Ons waardecreatiemodel toont
de belangrijkste middelen die
we hebben: medewerkers, kennis,
kapitaal & fundingen, IT-infrastructuur
en partnerschappen. Deze middelen
zijn, naast onze missie, visie, strategie
en onze producten en diensten,
een onmisbare input voor ons
bedrijfsmodel. Tot slot worden de
output en de impact van het
waardecreatiemodel geordend op
basis van onze strategische pijlers.

Onze stakeholders
We gaan de dialoog aan
met stakeholders die direct en
indirect invloed hebben op onze
organisatie. We voeren ook de
dialoog met stakeholders waar
wij invloed op hebben. Deze
dialogen vinden plaats met onder
andere klanten, leden, medewerkers,
investeerders, niet-gouvernementele
organisaties, overheden, media,
politici, toezichthouders en andere
banken. We gaan het gesprek
met hen aan via ledenraden,
klantfeedbackplatforms, klant- en
medewerkersonderzoeken, deelname

aan sectorinitiatieven en andere
kanalen. Onze groepsdirectieleden
bespreken onze strategische
voortgang en ontwikkelingen
in de financiële sector en
vragen feedback over onze
bijdrage aan de maatschappij met
klanten, medewerkers, politici en
andere stakeholders.

Ons bedrijfsmodel
De meeste van onze klanten (83%)
zijn particulier en maken gebruik van
krediet en betaal- en spaardiensten.
Een deel van die klanten heeft
ook een hypotheek. Onze zakelijke
klanten bestaan uit o.a. Nederlandse
mkb-klanten en food & agri-klanten
in Nederland en wereldwijd. We
bieden onze klanten een divers pakket
van producten en diensten aan,
zoals betaaldiensten, spaardiensten,
verzekeringen, leningen en
strategische adviesdiensten zoals
treasury, fusies en overnames. Ons
inkomen bestaat voornamelijk uit
netto rente-inkomsten, het verschil
tussen de rente die we ontvangen
van onze klanten en die we

betalen op onze deposito's en
funding. Uit deze inkomsten betalen
we onze kosten, zoals salarissen
van onze medewerkers, belastingen
en risicokosten, investeringen in
o.a. innovaties en digitalisering en
vergoedingen aan investeerders. Ons
bedrijfsmodel wordt beinvloed door
trends en ontwikkelingen, zoals
de voortdurend lage-renteomgeving
die ons bedrijfsmodel onder
druk zet, disruptieve innovatie,
klimaatverandering en wet- en
regelgeving. Deze trends en
ontwikkelingen bieden ons kansen,
maar ook risico's. Daarom kijken we
kritisch naar hoe we de kern van
onze organisatie kunnen versterken
en bekijken we coöperatieve
mogelijkheden voor de toekomst, die
bijvoorbeeld een bijdrage leveren
aan de voedseltransitie, klimaat en
energietransitie en de transitie naar
een meer inclusieve samenleving.

Middelen voor waardecreatie
In ons waardecreatiemodel
onderscheiden we de belangrijkste
kapitaalstromen: medewerkers
(menselijk kapitaal), partnerschappen
(maatschappelijk kapitaal), kennis
en IT-infrastructuur (intellectueel
kapitaal) en kapitaal en funding
(financieel kapitaal). Het menselijk
kapitaal is voor ons belangrijk,
want onze mensen maken de bank.

Met het maatschappelijk kapitaal
kunnen we onze bijdrage leveren
aan de samenleving en met ons
intellectueel en financieel kapitaal
bedienen we onze klanten. Voor
elke kapitaalstroom definiëren we de
factoren die voor ons cruciaal zijn,
zowel op de korte als de lange termijn.

“Het menselijk kapitaal
is voor ons belangrijk,
want onze mensen
maken de bank.”

Medewerkers
We vinden het belangrijk dat onze
43.272 (fte) medewerkers in hun
kracht staan. Daarom stimuleren we
continu leren en het vergroten van
deskundigheid en ondernemerschap
op de korte termijn, waardoor op
de langere termijn arbeidsvreugde
en betrokkenheid kan ontstaan. Wij
zijn van mening dat het stimuleren
van een diverse en inclusieve
werkomgeving prestaties op de korte
termijn en creativiteit op de lange
termijn bevordert.

Partnerships
We nemen onze rol als
maatschappelijk verantwoorde bank 
serieus. Om lokale gemeenschappen
te versterken verbinden we onze

klanten en netwerk aan elkaar en we
nemen deel aan diverse lokale
branche- en keteninitiatieven.
Daarnaast ondersteunen we zakelijke
en particuliere klanten om te
verduurzamen en geven we
42,5 miljoen euro van onze nettowinst
terug aan de gemeenschap door het
steunen van lokale initiatieven zonder
winstoogmerk. We zijn een
partnerschap aangegaan met UN
Environment (AGRI3Fund) om
bosbescherming en duurzame
landbouw te stimuleren, we nemen
deel aan klimaattafels en we zijn lid
van de WBCSD, waar wij bijdragen aan
het project Scaling Positive
Agriculture. Ook werken we samen
met publiek-private partijen en
andere banken om gezamenlijk een
oplossing te vinden tegen witwassen.

Kennis
We beschikken over meer dan
125 jaar kennis van de food & agri-
business en andere sectoren. We
stellen deze kennis, ons netwerk en
financiële middelen beschikbaar aan
onze klanten over de hele wereld.
En we gaan in dialoog met onze
stakeholders om die kennis te delen,
verbindingen te leggen en om van
onze stakeholders te leren (korte
termijn). We zullen blijven investeren
in kennis en dialoogsessies met onze

We willen toegevoegde waarde leveren voor onze
stakeholders en de samenleving. Het versterken van de
leefomgeving in de gebieden waar wij actief zijn en
het waarmaken van de ambities van onze klanten is de
belangrijkste waarde die wij onze stakeholders leveren.
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stakeholders om hen te ondersteunen
en van elkaar te leren (lange termijn). 

IT-infrastructuur
Op het gebied van digitalisatie
en innovatie, werken we aan
het handhaven van een hoge
systeembeschikbaarheid om onze
klanten gemak te bieden en werken
we aan nieuwe of verbeterde
dienstverlening (korte termijn).
Daarnaast werken we samen met
klanten, medewerkers en partners
aan duurzame oplossingen voor
de toekomst om de transities te
ondersteunen of versnellen en kijken
we naar bijvoorbeeld de rol van de
bank in de toekomst (lange termijn).

Kapitaal & funding
We bieden institutionele
investeerders een breed scala aan
beleggingsopties in de vorm van
obligaties en andere achtergestelde
financieringsinstrumenten. Dit
vormt samen met ons
inkomen en eigen vermogen
ons werkkapitaal. Onze hoge
kredietwaardigheidsbeoordelingen,
kapitaalniveau en liquiditeitsbuffers
zijn de financiële fundamenten van
onze ijzersterke bank op de lange
termijn. Meer informatie over ons
kapitaalniveau en financiële prestaties
zijn te vinden in het jaarverslag 2020 .

De waarde die wij creëren
Klanten en leden
We willen positieve waarde en
een hoge klanttevredenheid creëren
door het delen van onze kennis
met onze onderzoekspublicaties,
netwerk en het aanbieden van
onze producten, zoals leningen
en dagelijkse bankzaken, om onze
klanten te helpen om hun dromen
en ambities waar te maken (korte
termijn). We helpen ze ook om te
innoveren en duurzamer te worden.
Ondertussen kunnen onze producten
en diensten ertoe leiden dat onze
klanten een buitensporige schuld
krijgen door veranderingen in hun
omstandigheden, of waarde van het
onderpand, en daarmee kunnen we
een destabiliserende impact hebben
op de samenleving. We bieden
onze klanten meer dan alleen een
financiering. Wanneer moeilijke tijden
toeslaan zoals bij extreme droogte
of een pandemie, zijn we er voor
onze klanten.

Hiermee genereren we economische
activiteit en helpen we de economie
in beweging te houden op de
lange termijn. Verder verstrekken
we voor meer dan 1 miljoen
woningen hypotheken die op zichzelf
hoge-energieproducten zijn, met
een negatieve impact op de
klimaatverandering. Daarom helpen
we onze klanten met producten
en diensten bij het verduurzamen
van hun woning. De betrokkenheid
van onze leden is cruciaal om
een zinvolle coöperatie te blijven.
Onze coöperatieve structuur helpt
ons scherp te blijven, omdat onze
leden feedback geven over ons
strategisch plan en de problemen
die we onderweg tegenkomen.
Wij beschouwen hun inbreng
als van onschatbare waarde. Op
de lange termijn kan dit de
groei van bedrijven en economie
helpen stimuleren. We creëren ook
een negatieve waarde voor onze
klanten, omdat zij vergoedingen
betalen voor producten en diensten.
Maar bijvoorbeeld ook door de
invoering van de negatieve rente
op spaartegoeden boven de
€ 250.000. Sommige klanten hebben
ook problemen gehad met het
terugbetalen van hun leningen. 

De maatschappij
We betalen belastingen en betalen
onze leveranciers en andere
zakenpartners (korte termijn). We
stimuleren de economische groei
op lange termijn door het bieden
van kredietverlening op de korte
termijn (financieel kapitaal), maar
vooral door onze investeringen in de
samenleving op de maatschappelijke
thema's. Op lange termijn heeft dit
een positief effect op welzijn, welvaart
en versterking van gemeenschappen
(sociaal en financieel). Wij zijn de
grootste financier van de food & agri-
sector in Nederland en één van de
grootste wereldwijd.

F&a heeft een grote rol op
de beschikbaarheid van voedsel,
maar ook een negatieve impact
op het klimaat (stikstof- en
koolstofemissies), bodemkwaliteit,
waterbeschikbaarheid en -kwaliteit en
biodiversiteit en ecosystemen.

We streven ernaar om deze
negatieve impact zoveel mogelijk
te verminderen. We helpen onze
klanten met verschillende initiatieven
en producten, zoals het Rabo
Groendepot en de Rabo Groenlening,
om duurzamer te worden en
de energietransitie te versnellen.
Hiermee willen we een positief
effect hebben op het duurzaam
voeden van de wereld en bijdragen
aan het welzijn en welvaart van
mensen in de gemeenschappen
waarin we werken, terwijl wij onze
negatieve impactgebieden zoveel
mogelijk verkleinen. We verminderen
waarde op het milieu door onze
eigen CO2-uitstoot, het gebruik van
natuurlijke bronnen en veroorzaken
van vervuiling van het klimaat
door onze eigen bedrijfsvoering,
maar ook door onze klanten via
onze financieringsactiviteiten. Andere
mogelijke negatieve effecten van
ons bedrijf zijn gevallen van fraude,
lage lonen en schendingen van
arbeidsrechten in onze waardeketen.

https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/results-and-reports/archive/downloads-2020.html
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Institutionele investeerders
We bieden institutionele
investeerders een breed scala
aan beleggingsopties in de vorm
van obligaties en achtergestelde
financieringsinstrumenten (korte
termijn). Deze investeerders
ontvangen een vergoeding voor het
verstrekken van financiering aan
de bank. We bieden investeerders
ook de mogelijkheid te investeren
in duurzaamheidsobligaties.

Met een hiervoor ontwikkeld
innovatief raamwerk worden
investeerders in staat gesteld op
een transparante wijze gerichte
investeringen in duurzaamheid te
doen en op deze wijze bij te dragen
aan duurzaamheidsdoelstellingen.
Met het verstrekken van
kapitaalinstrumenten versterken
investeerders ons buffervermogen,
waarmee zij een belangrijke bijdrage
leveren aan onze positie als ijzersterke
bank en onze hoge ratings voor
kredietwaardigheid. Rabobank heeft
zich gehouden aan de aanbeveling
van de ECB om over 2020 geen
vergoedingen in contanten uit te
keren op Rabobank Certificaten.
In december 2020 hebben we
certificaathouders een uitzonderlijke
vergoeding uitgekeerd in de vorm van
Rabobank Certificaten.

Medewerkers
We willen onze medewerkers een
goede werkomgeving bieden en ze
de kans geven om te excelleren. In
ruil daarvoor krijgen ze opleidings-
en ontwikkelingsmogelijkheden en
salaris. Dit kan op de lange termijn
leiden tot meer arbeidsvreugde
en medewerkersbetrokkenheid.

De reden waarom we
zoveel belang hechten aan
medewerkersbetrokkenheid, is dat we
ervan overtuigd zijn dat gelukkige
medewerkers zorgen voor gelukkige
klanten. Door de diversiteit en
inclusiviteit van onze medewerkers te
vergroten, kunnen we onze service
aan klanten verbeteren. In 2020 had
de corona-lockdown een negatief
effect op het welzijn van onze
medewerkers. Niet iedereen heeft een
goede werkplek in huis en collega's
missen het ontmoeten van elkaar.
Daarnaast zijn sommige werknemers
in 2020 getroffen door baanverlies
of stress.



2020 in review

voorjaar najaar
zomer winter

Uitstel van aflossingen en 
overbruggingsleningen bieden 
verlichting in Coronacrisis

AGRI 3 fund 
transacties in 
Brazilië en China

Rabobank introduceert 
06-betalen

Extra financieringsmogelijkheden 
van duurzaamheidsmaatregelen 
voor jonge boeren

Rabobank financiert 
grootste windpark 
op land

Rabobank investeert 
in Good Fashion Fund

Rabobank en HomeQGo 
lanceren nieuwe HuisScan

Support your localsNL 
en boeren voor buren

Lees meer
Lees meer

Lees meer

Lees meer
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https://www.rabobank.com/nl/raboworld/articles/the-good-fashion-fund-is-redesigning-a-dirty-industry.html
https://www.rabobank.com/en/press/search/2020/20201221-agri3fund-transactions-derisking.html
https://www.rabobank.nl/particulieren/online-bankieren/app/06-betalen/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/raboenco/rabo-support-your-locals/
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Excellente

klantfocus

Excellente klantfocus
Met onze kennis, netwerk en
producten willen we onze klanten
helpen om hun dromen en ambities
waar te maken. We helpen ze om te
innoveren en duurzamer te worden,
zodat zij toekomstbestendig kunnen
blijven. We bieden onze klanten meer
dan alleen een financiering. Wanneer
moeilijke tijden toeslaan, zoals tijdens
de coronacrisis, willen we er zijn voor
onze klanten. Door het faciliteren van
dagelijkse bankdiensten genereren
we economische activiteit en helpen
we de economie in beweging
te houden.

Coronapandemie
De impact van de coronapandemie
op de gezondheid van mensen, hun
bedrijven en het dagelijks leven is
enorm. Conform onze missie Growing
a better world together hebben we
onze middelen ingezet om onze
klanten door de crisis te loodsen.

De ruimhartige maatregelen van de
overheid en onze eigen initiatieven
om klanten te ondersteunen zullen
echter niet voor iedereen toereikend
zijn geweest.

We hebben ons in een korte
tijd kunnen aanpassen aan de
nieuwe realiteit, waarbij de
dienstverlening aan onze klanten
gewoon doorging, veelal digitaal. De
beschikbaarheid van onze diensten
bleef hoog (internetbankieren en
mobielbankieren 99,8%). We hebben
in korte tijd ons online kredietplatform
kunnen inzetten om geautomatiseerd
aanvragen van mkb’ers voor uitstel
van aflossingen sneller af te handelen.
Online adviesgesprekken voor een
hypotheek zijn in een paar weken
tijd gemeengoed geworden. In totaal
hebben we zo’n 87.000 klanten
tijdelijke financiële verlichting kunnen
bieden (79.000 zakelijke en 8.000
particuliere klanten).

Door de coronacrisis werden diverse
kwetsbare schakels en processen
in de voedselketen blootgelegd.
Voorbeelden hiervan zijn de
corona-uitbraken in slachthuizen
en de beperkte toegang tot
buitenlandse krachten die normaliter
oogstwerkzaamheden verrrichten.

Deze crisis heeft ons gesterkt
in onze overtuiging dat we nog
meer moeten werken naar een
veerkrachtig voedselsysteem.

Wat vinden onze klanten?
De tevredenheid van onze klanten
meten wij met de Net Promoter
Score (NPS). In 2020 is de NPS voor
particuliere klanten in Nederland licht
gedaald van 61 in 2019 naar 56. De
NPS van onze zakelijke klanten in
Nederland is stabiel gebleven op 51.
De tevredenheid van onze wholesale-
en rurale klanten internationaal
bleef hoog en de reputatiescore is
verbeterd van 71,5 in 2019 naar 72,6
in 2020.

Betekenisvolle
coöperatie

Betekenisvolle coöperatie
Het is onze overtuiging dat een bank
meer moet doen dan het leveren
van financiële diensten. We willen
graag de wereld een stukje beter
maken door onze kennis, netwerken
en financiële middelen in te zetten
voor de voedseltransitie, klimaat &

energietransitie en de transitie naar
een meer inclusieve samenleving.

Betekenisvolle coöperatie door
betrokken leden
De betrokkenheid van onze leden is
cruciaal om een zinvolle coöperatie te
blijven. Onze coöperatieve structuur
helpt ons scherp te blijven, omdat
onze leden feedback geven over ons
strategisch plan en de problemen
die we onderweg tegenkomen.
Wij beschouwen hun inbreng van
onschatbare waarde. Wij hebben
meerdere keren per jaar contact met
onze leden in Nederland, bijvoorbeeld
via dialogen, bijeenkomsten of
ledenraadsvergaderingen en in
andere delen van de wereld via
klantadviesraden. Daarnaast vragen
wij onze leden tweemaal per jaar
hoe betrokken zij bij ons zijn en op
welke manieren wij hen meer kunnen
betrekken. Van onze leden geeft 52%
aan bij de bank betrokken te zijn
(2019: 49%).

De kracht van samenwerken
We geloven dat we meer kunnen
bereiken door samen te werken
en zetten menwerking in om
datgene mogelijk te maken dat
onze klanten alléén niet voor elkaar
krijgen. Daarom investeren we in
samenwerkingsvormen met andere
partijen, zoals het WNF, en in

de verduurzaming van klanten en
sectoren door het opstellen van
duurzame KPI's voor klanten en
het aanbieden van programma's,
de biodiversiteitsmonitor en
het Agri3Fund.

Ook investeren we in de
gemeenschappen waar wij actief
zijn met ons coöperatief dividend,
sponsoring, kennis en netwerken
en met medewerkersvrijwilligerswerk.
Een mooi voorbeeld hiervan was
#supportyourlocals, waarin lokale
voedselproducenten ondersteund
werden bij het opzetten van
korte voedselketens en om
voedseloverschotten (die ontstonden
door het sluiten van horeca tijdens
de lockdown) toch aan de man
te brengen. Daarnaast hebben
medewerkers zich ingezet voor
projecten in het kader van de Week
van de Coöperatie. Ook werkten we in
2020 nauw samen met kunstenaars
die toonaangevend zijn binnen de
Nederlandse kunst, door ze te vragen
'artist in residence' te worden en zo
van ze te kunnen leren.
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IJzersterke

bank

IJzersterke bank
We bieden institutionele
investeerders een breed scala aan
beleggingsopties in de vorm van
obligaties en andere achtergestelde
financieringsinstrumenten. Dit
vormt samen met ons
inkomen en eigen vermogen
ons werkkapitaal. Onze hoge
kredietwaardigheidsbeoordelingen,
kapitaalniveau en liquiditeitsbuffers
zijn de financiële fundamenten van
onze ijzersterke bank.

Sterke kapitaalpositie
De coronacrisis heeft onze financiële
prestaties aanzienlijk beïnvloed.
De nettowinst over 2020 is daar
een afspiegeling van. Met een
winst van EUR 1.096 miljoen
daalde de nettowinst met 50%
ten opzichte van 2019. Het effect
van Covid-19 was vooral zichtbaar
in het niveau van de dotaties
aan de kredietvoorzieningen, die
opliepen tot EUR 1.913 miljoen (2019:
975 miljoen), overeenkomend met
46 basispunten van de gemiddelde

kredietportefeuille. Het tijdig en
collectief optreden van overheden,
toezichthouders en Rabobank zelf
droeg bij aan het mitigeren en
vertragen van het onmiddellijke
effect van Covid-19 op klanten. We
verwachten dat in de loop van 2021
de kredietkwaliteit van de zakelijke
kredietportefeuille verslechtert, wat
tot uiting komt in de significant
hogere kredietvoorzieningen.
De kredietkwaliteit van onze
hypotheekportefeuille bleef hoog, en
afgezien van een aantal subsectoren
lijkt de Food & Agri-sector minder last
te hebben van deze crisis.

De totale inkomsten daalden
als gevolg van lagere
economische activiteit en negatieve
herwaarderingen van activa, maar
ook door de aanhoudende lage
renteomgeving. Ondanks dat we
onze kosten verder hebben weten
te verlagen, is de cost/income ratio
gestegen naar 65,8% (2019: 63,8%).
Het rendement op eigen vermogen
daalde tot 2,7% (2019: 5,3%).

De kredietportefeuille is licht
gedaald van EUR 418 naar
409 miljard, voornamelijk als gevolg
van valutaschommelingen. Deze
wisselkoerseffecten waren er ook
de oorzaak van dat de Food &
Agri-portefeuille licht daalde naar

EUR 105 miljard (2019: 107 miljard).
We bleven marktleider op de
Nederlandse woninghypotheekmarkt
met een marktaandeel van 22%. De
spaartegoeden van particuliere en
zakelijke klanten stegen fors met 7%,
wat in lijn is met de algemene trend op
de Nederlandse spaarmarkt als gevolg
van Covid-19.

De jarenlange strategie om de balans
van de bank te versterken maakte
de financiële buffers van Rabobank
bestand tegen het economische
verval, die grootschalige impact op
klanten had. Zelfs na een jaar
met een aanhoudende pandemie
blijft de kapitaalpositie robuust en
solide. De CET 1-ratio is gestegen
tot 16,8%. In deze buitengewone
omstandigheden heeft Rabobank een
bijzondere uitkering gedaan aan
certificaathouders in de vorm van
Rabobank Certificaten in plaats van
contante vergoeding.

Op 15 december 2020 heeft de
Europese Centrale Bank (ECB) banken
verzocht om geen dan wel een
beperkt dividend uit te keren tot
30 september 2021. Wij kondigden
op 21 december 2020 aan deze
aanbeveling te volgen en in gesprek
te gaan met de ECB over de
vergoedingen op de Rabobank
Certificaten tot 30 september 2021.

Wij melden ons voornemen om een
vergoeding van EUR 0,13674 per
Rabobank Certificaat uit te keren op
respectievelijk 29 maart, 29 juni en
29 september 2021.

Wij hebben de intentie om terug
te keren naar ons reguliere
vergoedingenbeleid als de ECB de
door haar aanbevolen beperkingen
ten aanzien van vergoedingen intrekt.
Op dat moment zullen wij gebruik
maken van onze discretionaire
bevoegdheid om te beslissen over
toekomstige vergoedingen. Daarbij
zal zij in haar overwegingen
meenemen of het prudent is om een
vergoeding uit te keren, en zo ja,
wat de hoogte van een dergelijke
vergoeding zou moeten zijn.

Ethiek en integriteit
Onze rol als poortwachter van
het financiële systeem heeft
onze hoogste aandacht, zodat
onze producten en diensten niet
misbruikt kunnen worden voor
witwassen of terrorismefinanciering.
Onze inspanningen blijven gericht
op het bijdragen aan een
robuuste en toekomstbestendige
KYC-organisatie. Een grote mijlpaal
is de oprichting van Transaction
Monitoring Nederland (TMNL). Samen
met andere Nederlandse banken
bundelen wij de krachten om

financiële criminaliteit te bestrijden,
bovenop onze eigen initiatieven op
het gebied van transactiemonitoring.
We gaan door met publiek-
private samenwerkingsverbanden
rond thema's als Trade Based
Money Laundering.

Naleving wet- en regelgeving
Al onze activiteiten moeten voldoen
aan geldende wet- en regelgeving
en aan onze eigen gedragscode.
Onze klanten rekenen erop dat wij
voldoen aan onze zorgplicht en
dat wij onze activiteiten integer
uitvoeren. Om onze strategische
doelen te bereiken hebben we
een risicomanagementbeleid. Onze
focus op food & agri wereldwijd
en de andere activiteiten in
Nederland leveren elk hun specifieke
risico's op politiek, economisch,
wetgevings- en sociaal gebied.
Bankieren is niet mogelijk zonder
het nemen van een bepaalde mate
van (verantwoord) risico, zoals het
accepteren van nieuwe klanten,
verlenen van kredieten of het aangaan
van rentecontracten. Deze risico's
moeten echter wel binnen ons
acceptatieniveau liggen.

Ratings
Ratingbureaus geven een oordeel
over de kredietwaardigheid en
het duurzaamheidsniveau door het
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toekennen van ratings op basis van
een analyse van de bank en haar
omgeving. Sustainalytics plaatste ons
wederom op de eerste plaats voor de
ESG Risk Rating 'diversified banks', S&P
Global waardeerde ons met de rating
A+ (negative outlook), Moody's met
een Aa3 (stable outlook), FitchRatings
met A+ (negative outlook) en DBRS
met een AA (negative outlook).

Medewerkers

in hun kracht

Medewerkers in hun kracht
Wij richten ons op de betrokkenheid
van onze medewerkers, omdat we
ervan overtuigd zijn dat gelukkige
medewerkers leiden tot gelukkige
klanten. We willen onze medewerkers
een goede werkomgeving bieden en
ze laten excelleren. Daarom streven
we naar een mensgerichte cultuur en
bieden we leiderschapsprogramma's

en leermogelijkheden. We geloven
in empowerment van onze mensen
door vakmanschap, vitaliteit en
verandervermogen. Het vergroten
van de diversiteit van onze
medewerkers helpt ons om onze
klanten bedienen.

Medewerker-engagement
De coronapandemie heeft ook op
onze medewerkers een enorme
impact. Thuiswerken is het 'nieuwe
normaal' geworden. We zagen een
stijging in de betrokkenheid van onze
medewerkers van 64,1% in het vierde
kwartaal van 2019 naar 69,3% in
2020. 81,4% van onze medewerkers
geven aan met plezier naar hun werk
te gaan. Om het welzijn van onze
medewerkers te monitoren hebben
we ze regelmatig gevraagd hoe
het met ze gaat. Tussen maart en
december gaven 62,1 tot 77% van
onze medewerkers aan dat het goed
met ze ging tijdens de coronacrisis
en tussen de 76,8 en 91% van onze
medewerkers zei dat ze nog steeds
dezelfde bijdrage kunnen leveren
als voor de crisis. Wij hebben extra
geïnvesteerd in interne communicatie
om onze medewerkers goed op de
hoogte te houden

en waar mogelijk perspectief
te bieden. Het ziekteverzuimcijfer
daalde naar 3,4% (2019: 4,3%), wat
onder de arbostandaard van 4,1% is.

Beloningsbeleid
We geloven erin dat belonen
meer is dan alleen een salaris.
We streven ernaar om een
inspirerende werkomgeving te
bieden, waarin medewerkers zich
kunnen ontwikkelen en het meeste uit
zichzelf en hun talent kunnen halen.
We stimuleren onze medewerkers
om een bijdrage te leveren aan de
gemeenschap in de buurt of stad
waar zij wonen of werken. Slechts een
klein deel van de medewerkers, zoals
medewerkers van treasury, een aantal
medewerkers buiten Nederland
en van dochterondernemingen,
ontvangen naast het vaste salaris
ook een variabel deel. Maar de
meeste medewerkers, waaronder ook
de leden van de Groepsdirectie,
ontvangen een vast salaris.

Het beloningsbeleid van de
Groepsdirectie is in lijn met onze
visie op remuneratie en focust op
leiderschap en bijdrage aan de
coöperatieve missie van de bank.
Een aantal voorbeelden van deze
doelen zijn reductie van CO2-uitstoot
(doel 2020: - 8.107 ton), groei relatief
aandeel van duurzame producten
en diensten (doel 2020: +5%), een
Reptrak-score positieve invloed op
de maatschappij (doel 2020: 67,8 -
score 2020: 69,6) en een Reptrak-score
milieuvriendelijk (doel 2020: 63,7 -
score 2020: 66,5). Meer informatie over
ons beloningsbeleid is beschreven in
het Annual Report 2020.



 “Samen zorgen voor genoeg 
en gezonde voeding voor 
iedereen, binnen de grenzen 
van de planeet.”

Voedsel

Met Foodbytes! bieden we start-ups 
over de hele wereld een platform om 
hun duurzame voedingsconcepten 
en businessmodellen te pitchen.

Boeren helpen biodiversiteit te beschermen en te herstellen 
en op weg te gaan naar meer kringlooplandbouw via de 
open bodem index, een soort energielabel waarmee boeren 
kunnen laten zien hoe gezond hun bodem is.

Fonds voor jonge boeren

Herstructureren van 
de tuinbouwsector

Verschillende partijen 
van in de voedselketen 
samenbrengen om nieuwe 
voedseloplossingen te 
ontwikkelen.

Food  
forward

Startende boeren kunnen via de Rabobank een 
lening met borgstellingsregeling van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan- 
 vragen voor het verduurzamen van hun bedrijf.

Een wereldwijd ecosysteem dat 
boeren in staat stelt om koolstof-
boer te worden (door innovaties 
in natuurlijke koolstofvastlegging) 
en hen in contact te brengen met 
bedrijven en consumenten die hun 
eigen uitstoot willen compenseren.

Carbon bank

Het AGRI3-fonds heeft tot 
doel financiering vrij te 
maken voor duur zame 
landbouw- en bos-
beschermings  projecten in 
op komende markten.

Brazilië: financiering voor 
herbeplanting van bossen, 
bosbescherming (2581 ha) en 
renovatie van gedegradeerde 
weilanden (1200 ha), 
waardoor intensivering van 
vee mogelijk wordt zonder 
nieuw land vrij te maken.

China: toegang tot 
financiering en kwalitatief 
hoogwaardige inputs, 
waardoor boeren kunnen 
overschakelen van slecht 
renderende gewassen naar 
de meer lucratieve en 
duurzame paprikateelt. 
Dit kan leiden tot een 
inkomens verbetering voor 
tot wel 80.000 boeren.

AGRI3 fonds 
transacties

Onze bijdrage aan de voedseltransitie
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Voedseltransitie
Samen zorgen voor genoeg en
gezonde voeding voor iedereen,
binnen de grenzen van de planeet.  

De beschikbaarheid van genoeg,
gezond en betaalbaar voedsel om de
wereldbevolking te voeden is na de
klimaatuitdaging de meest urgente
en complexe uitdaging waarmee
de wereld wordt geconfronteerd. Is
het mogelijk om voedsel duurzaam
te produceren, met respect voor
mens, dier en natuur, op een
manier die ook nog economisch
rendabel is? Wij geloven van wel.
Dat komt door onze geschiedenis.
125 jaar geleden ontstond Rabobank
uit een collectief van inventieve
boeren. Zij hadden te maken met
grote problemen die zijzelf niet het

hoofd konden bieden. De boeren
ontdekten dat dat samen wel lukte.
Nu doen we hetzelfde door samen met
onze klanten en andere partners te
staan voor duurzamer produceren en
consumeren van voedsel. Zodat er ook
in de toekomst genoeg, betaalbaar
- want 'duurzaamheid' betekent niet
per definitie 'duurder' - en gezond
voedsel beschikbaar is voor iedereen.
Zonder de grenzen van de planeet
te overschrijden. Concreet betekent
dit dat we onze kennis, netwerken
en financiële producten inzetten om
klanten verder te helpen en nieuwe
perspectieven te bieden.
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Doordat we een van de grootste
financiers van food & agri wereldwijd
zijn en de grootste in Nederland,
willen we samen met onze klanten
onderdeel zijn van de oplossing
van de problemen in food & agri,
door verduurzaming te versnellen.
Daarbij zetten we in op het
behoud van land, water en
biodiversiteit, het voorkomen van
voedselverspilling, het sluiten van
kringlopen, digitalisering en het
verminderen van de impact op het
klimaat. We weten ook dat er niet
één manier is om alles op te lossen
en dat er nog veel dilemma’s zijn,
maar boven alles geldt: we moeten
dit samen zo snel mogelijk oplossen,
van boer tot bord.

Propositie: duurzame voeding
Hoe we dat doen? In essentie
draait alles om onze coöperatieve
mentaliteit: we denken mee en helpen
onze klanten richting een financieel
gezondere en duurzame toekomst.
Op een betrokken en menselijke
manier werken we samen aan een
toekomstbestendige samenleving,

bijvoorbeeld met de
biodiversiteitsmonitor en de open
bodem index. Samen met de Rabo
Foundation en Rabo Partnerships
helpen we kleine boeren in
ontwikkelingslanden om efficiënter
en duurzamer te produceren. En via
ons netwerk helpen we ze nieuwe
afzetmarkten aan te boren. We
benutten data en digitalisering voor
scherp en actueel inzicht en vormen
coalities zoals het AGRI3 Fund, dat
zich samen met ons, de Nederlandse
overheid, UN Environment, FMO
en IDH inzet voor duurzame en
efficiente landbouw, het voorkomen
van ontbossing, stimuleren van
herbebossing, met verbetering van de
leefbaarheid op het platteland.

We geloven in het in innovatieve
vermogen van onze klanten om
meer met minder te produceren;
met FoodBytes! by Rabobank bieden
we start-ups over de hele wereld
een platform om hun duurzame
concepten en businessmodellen
te pitchen. Met Rabo Food
Forward vormen we coalities om
samen te werken aan duurzame
voedseloplossingen. Bijvoorbeeld
gericht op het verkorten van
voedselketens. In samenwerking

met de stichting Samen tegen
Voedselverspilling, biedt Rabobank
De Food Waste Challenge aan
horecaondernemers aan om zo samen
de voedselverspilling in de horeca
tegen te gaan.

We benutten innovaties rond data en
digitalisering om inzicht te bieden in
waar klanten staan en hoe zij stap voor
stap kunnen verduurzamen.

We ontwikkelen nieuwe producten
die hierbij aansluiten en het voor
klanten economisch aantrekkelijk
maken om te transformeren. En we
werken samen met onze klanten en
partners om voor grotere uitdagingen
met elkaar tot oplossingen te komen.
Zo werken we samen met het WNF aan
de verduurzaming van de zalmsector
en hebben we een partnerschap
met FAO om rurale gebieden meer
te laten profiteren van inclusieve
en duurzame voedselsystemen. We
stapelen financiële voordelen samen
met partners in de voedselketen om
het voor ondernemers aantrekkelijk
en economisch gezond te maken
om te investeren in duurzaamheid.
Samen met onze partners in de
World Business Council on Sustainable
Development werken we aan het
verkleinen van de gegevenshiaten in
de meting van klimaatimpact.

Iedere sector heeft zijn eigen
uitdagingen en dilemma's. We denken
mee in het stikstofdossier en proberen
samen met klanten en andere
partijen te werken aan oplossingen.
Bijvoorbeeld in de melkveehouderij,
met een fonds voor jonge boeren,
en met ons initiatief om 'carbon
credits' te verhandelen. Met een
gebiedsgerichte aanpak brengen we
klanten en andere betrokkenen samen
om te werken aan oplossingen
voor de hele regio. Zoals in het
Westland, waar we vanuit de coalitie
HOT (herstructurering ondernemers
tuinbouw) meewerken aan innovaties
voor een toekomstbestendige
tuinbouwsector. Van de financiële
middelen die we voor de coalitie
beschikbaar hebben gesteld, is in 2020
28,5 miljoen besteed.

Zo bouwen we samen aan een
weerbaar en veerkrachtig systeem
met niet meer schakels dan nodig.
Een systeem met aandacht voor
mens, natuur en economie, waarin
bewuste consumenten met hun vraag
het aanbod bepalen. Zij hebben
de mogelijkheid om betaalbare,
toekomstbestendige keuzes te maken
en verantwoord om te gaan met
voedsel. En in datzelfde systeem
krijgen producenten een eerlijke
prijs en kunnen zij stap voor stap
duurzaam groeien.



 “Onze impact op het klimaat 
verlagen door onze klanten 
helpen te verduurzamen, te 
investeren in hernieuwbare
energiebronnen en samen te 
werken aan een circulaire 
economie.”

Klimaat 
& energie

6.256
miljoen

2019: 5.300 miljoen

+18%

Duurzame  
funding

52.278
miljoen

2019: 44.583 miljoen

+17,3%

Duurzame  
financiering1

12%30%

We meten de duurzaamheids
prestaties van onze grotere zakelijke 
klanten (obligo meer dan 1 miljoen 
euro) in een klantfoto.

Duurzame prestaties van onze klanten (Klantfoto)

Koplopers  
lokale Rabobanken 
(A-label)

Koplopers Wholesale 
(A-label)

Financiering circulaire  
bedrijfsmodellen

200 miljoen euro

Energielabel A 
hypotheken

26%

ton per FTE

ton

1,9

82.678

CO2 uitstoot van onze 
eigen bedrijfsvoering

Lange termijn klimaat routekaart

Referentiejaar Parijsakkoord 
en het Nederlands 

klimaatakkoord.

1990

Publicatie van vier klimaat
risicobeoordelingen om de 

klimaatgerelateerde risico’s in 
duurzaam leven, duurzaam 

voedsel en duurzame 
agribusiness beter te begrijpen.

2020

Gapanalyse van klimaatdata. 
Dit wordt vertaald in strategieën 

om de hiaten te dichten.

2020 Uiterlijk in 2022 bekendmaking van de 
belangrijkste reductiedoelstellingen en 

klimaatstrategieën, in overeenstemming met 
de Nederlandse klimaatverplichting financiële 

sector bij het Nationaal Klimaatakkoord.

2022

 De uitstoot van onze eigen 
activiteiten verminderen met 20% 

per fte ten opzichte van 2018 
(een afname van 41% in absolute 

termen). Compensatie van emissies 
vindt gedeeltelijk plaats door de 
aankoop van onder andere Gold 

Standard gecertificeerde 
CO2credits.

2023

De acties in deze tijdlijn helpen 
om onze portefeuille in 

overeenstemming te brengen met 
de doelen voor 2030 en 2050 van 

het Parijsakkoord en het 
Nederlands Klimaatakkoord.

2030-50

Rabobank licht de CO2uitstoot van 
haar lening portefeuille nader toe.

Q12021

Voortdurende ontwikkeling van 
financiële producten en oplossingen 

om klanten te helpen de 
klimaatrisico’s te beperken en hun 

activiteiten te vergroenen.

DOORLOPEND

2020-22

Hernieuwbare  
energie
projecten 55
EUR 2.357 miljoen obligo

163 
  miljoen euro obligo

 82,7 
  miljoen euro

Rabo
Impactleningen

Social

1 We hebben onze methodologie gewijzigd, zie definities.

Onze bijdrage aan de klimaat- en energietransitie
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Klimaat
& energietransitie
Onze impact op het klimaat
verlagen door energieverbruik
te verminderen, te investeren
in hernieuwbare energiebronnen
en samen te werken aan
circulaire economie.

Het streven naar economische groei
heeft ook een keerzijde. Natuurlijke
bronnen raken uitgeput, de CO2-
uitstoot stijgt en klimaatverandering
krijgt steeds meer impact op ons
leven. Door hagel en droogte
vernielde oogsten; de voelbare
gevolgen van klimaatverandering
nemen toe. We kunnen er niet
meer omheen. Klimaatverandering en
de transitie naar een duurzamere
energievoorziening en -verbruik is
dringend nodig om de huidige
klimaatverandering aan te pakken
en de negatieve effecten die deze
veroorzaakt te onderdrukken. Zelfs

als we voldoen aan het akkoord
van Parijs, zijn klimaatmitigatie als
klimaataanpassing nodig. Mitigatie
vereist zowel een verschuiving naar
een duurzamere productie van
energie, als een lager energieverbruik
in zowel het industriële deel van de
economie als in het energieverbruik
van huizen en wonen. Deze transitie
geldt ook voor een duurzamer gebruik
van de andere hulpbronnen die de
planeet heeft, op weg naar een meer
circulaire economie. Met onze kennis,
netwerken en financiële oplossingen
helpen we klanten om stap voor stap
te verduurzamen.
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Klimaatambities
Om de klimaatdoelen van de
Verenigde Naties en het akkoord
van Parijs te halen, moet onze
uitstoot substantieel omlaag. In
Nederland en Europa komt dat
neer op ruwweg een halvering van
onze broeikasgasuitstoot in 2030
(in vergelijking met 1990). Dat
vergt een gigantische inspanning
van ons allemaal. Dus ook van
Rabobank. Samen met klanten en
partners maken we werk van de
energietransitie. Daarnaast gaan we
door met het vergroenen van onze
eigen bedrijfsvoering. We brengen
de klimaatrisico's in kaart en nemen
deze mee in onze klimaatstrategie.
Echter, onze grootste bijdrage ligt
in het helpen van onze klanten
om hun duurzaamheidsdoelen te
halen. Onze hypotheekportefeuille
hebben samen met onze Nederlandse
en internationale f&a-portefeuille de
grootste potentiële klimaatimpact.
Daarom richten wij ons als eerste
op deze sectoren bij het in kaart
brengen van de klimaatvoetafdruk
van onze klanten, door gebruik
te maken van openbare gegevens
(zoals labels van huizen) en eigen
beoordelingen als de klantfoto. Met
de Carbon Bank werken we samen met
klanten aan oplossingen voor andere
klanten. Hierin planten 'smallholder
farmers' bomen voor onze wholesale-

klanten, waarvoor de smallholder
farmers 'carbon credits' ontvangen.
De wholesale-klant betaalt voor de
credits, waardoor de smallholder
farmer zijn bedrijf kan verbeteren,
laten groeien of diversifiëren.

Propositie: duurzaam wonen
Concreet betekent dat we ons
als belangrijke speler in de
hypotheekmarkt blijven inzetten
met onze kennis, netwerken en
financiële middelen, om klanten te
helpen in deze transitie. Zodat het
verduurzamen van huizen bereikbaar
en betaalbaar wordt voor iedereen.
We willen dat het gemiddelde label
van de huizen die wij financieren
het label C heeft (2020: gemiddeld
label C) en we streven ernaar dat
in 2024 dit label B is. Dat doen we
met verschillende groene oplossingen
en financieringen, zoals de HuisScan,
een tool waarmee klanten concrete
aanbiedingen krijgen om hun huis
energiezuiniger te maken. Ook bieden
we de GroenHypotheek (met een
lagere rente) en het GroenDepot aan,
waarmee klanten extra kunnen lenen
voor bijvoorbeeld een warmtepomp
of zonnepanelen. Daarnaast brengen
we partijen bij elkaar die duurzame
woonoplossingen ontwikkelen. Onze
overname van The Sustainables is
hierin een belangrijke stap.

Propositie: duurzame groei
en energievoorziening
Energietransitie versnellen
Economische groei kan, maar dan
moeten terug naar de bron. We
moeten af van fossiele brandstoffen
en toe naar schone, hernieuwbare
energiebronnen zoals zon, wind
en waterkracht. Het is noodzakelijk
om veel efficiënter en zuiniger
om te gaan met energie, meer
circulair te worden en energie
uit afval- en reststromen meer te
benutten. De energiesector speelt
een sleutelrol bij de transitie naar
een klimaatneutrale samenleving. We
zijn daarom ambitieus als het om
ons portfolio in de energiesector
gaat. Dat blijkt onder meer uit
onze investeringen in innovatieve
technologieën zoals waterstof en
geothermische energie en doordat
we het gebruik van hernieuwbare
energie financieren. Met 55 projecten
en € 2.357 miljoen obligo staan
we wereldwijd in de top 10
van financiers van hernieuwbare
energie en we zijn marktleider in
Nederland. We hebben het grootste
windpark op land in Nederland
en het zonfonds gefinancierd. Dit
zonfonds stelt particulieren in staat
te investeren in zonprojecten en helpt
ondernemers bij het financieren van
middelgrote zonprojecten.

We stimuleren onze klanten ook
om mee te doen in lokale
energieprojecten (zonnepanelen,
geothermische energie en
windturbines). Als belangrijke
financier in de landbouwsector zijn
we betrokken bij 90% van alle
geothermische warmteprojecten in
Nederland, veelal in de tuinbouw in
het Westland. We leveren daarnaast
ook een bijdrage aan de oprichting
van energiecoöperaties.

Samen met Energieke regio hebben
we 1.168 mkb-klanten geholpen
met een advies over zonnepanelen,
zodat onze klanten hun vastgoed
kunnen verduurzamen.

Klanten helpen
duurzaamheidsdoelen te halen
We beseffen heel goed dat we als
financier van sectoren zoals de bouw,
de industrie en food & agri ook
deels aan de basis stonden van de
huidige problemen. Nu willen we
samen met diezelfde sectoren deel
zijn van de oplossing, door onze
positie te gebruiken om onze klanten
versneld te laten verduurzamen. Want
hoe langer we doen over
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verduurzaming, hoe radicaler de
toekomstige maatregelen zullen zijn.
We weten ook dat er niet één
manier is om alles op te lossen.
Het vraagt om een samenspel tussen
overheid, organisaties, ondernemers
en consumenten. Wij voelen ons
betrokken en denken en doen
daarom mee. We brengen de
duurzaamheidsprestaties van onze
klanten in kaart met de klantfoto
en we zijn begonnen met het in
kaart brengen van de CO2-uitstoot van
onze kredietportfolio. Met klanten die
niet voldoen aan onze standaarden
op het gebied van duurzaamheid of
mensenrechten, gaan we het gesprek
aan met de intentie om te verbeteren.
Als verbetering uitblijft zou, kan
dit leiden tot het beëindigen van
een klantrelatie.

Duurzaam ondernemen en de
circulaire economie
Aan de hand van rapportages en
digitale overzichten brengen we de
klimaatimpact van onszelf en onze
klanten in kaart, zodat we op basis
daarvan gericht kunnen

werken aan verbeteringen. We
ontwikkelen nieuwe producten die
hierbij aansluiten en het voor klanten
economisch aantrekkelijk maken als
zij stappen zetten. En we werken
samen met onze klanten en partners
aan totaaloplossingen voor grote
uitdagingen om zo duurzame groei,
innovatie en circulair ondernemen
met elkaar mogelijk te maken. We
hebben in 2020 52,3 miljard euro
aan duurzame financieringen kunnen
verstrekken. Dat is 12,8% van het
totale aantal financieringen.

Om ondernemers te ondersteunen
hebben we een Circulair Ondernemen
Desk. Met deze desk hebben
we in 2020 ondernemers kunnen
helpen door bij te dragen
aan financiering van circulaire
bedrijfsmodellen (2020: 200 miljoen
euro). We maken duurzaam
ondernemen toegankelijker door
het aanbieden van concrete
financieringsoplossingen zoals de
Rabo Impactlening (2020: 163 miljoen
euro obligo). We hebben in 2020
ook 82,7 miljoen euro aan de Social
Impact-lening toegewezen. In de
vijf jaar sinds het ontstaan van de
impactleningen hebben we in totaal
900 miljoen euro gefinancierd.

Daarnaast lenen we voor
duurzaamheid via de Rabo
Innovatielening (2020: 17,4 miljoen
euro obligo) uit. Met
duurzaamheidskortingen helpen we
om duurzamere manieren van
zakendoen binnen handbereik
te brengen.

Duurzaam beleggen en leasing
Leasing kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de klimaattransities,
doordat niet ieder bedrijf zelf
de ruimte heeft investeringen
te doen in nieuwe meer 'low
carbon'-technologieën, of omdat
leasen financieel aantrekkelijker
is. Onze dochteronderneming
DLL draagt hieraan bij met
producten die de gehele
levenscyclus van producten sluiten
alsook met zogeheten 'clean tech'-
producten waarmee innovatieve,
duurzame ontwikkelingen mogelijk
worden gemaakt.

In 2020 was 33,3% (16,3 miljard euro)
van onze beleggingen aangemerkt als
duurzaam. Hiervan hebben we bijna
11 miljard euro in mandaatfondsen
met als specifieke doelstelling
tenminste een 30% lagere CO2-
intensiteit dan de benchmark heeft.

Onze eigen prestaties
We kijken ook kritisch in de spiegel,
want het verbeteren van de wereld
begint bij onszelf. We gaan zuiniger
om met energie (vermindering van het
aantal km, groene energie) en 79,9%
van onze panden zijn voorzien van
label C of hoger, daarmee liggen we
op schema om te voldoen aan de
overheidsdoelstelling voor 2023.

We zijn ervan overtuigd dat we
samen meer kunnen bereiken. We
realiseren ons ook dat we met
de klimaatdoelstellingen en de
noodzakelijke transitie in Nederland
een enorme klus hebben te klaren.
Daarbij is het cruciaal dat we
steeds voor ogen houden hoe
we dit voor iedereen bereikbaar
en betaalbaar maken. Alleen als
overheid, gemeenten, banken en
andere marktpartijen echt goed
samenwerken kunnen we de
ambitieuze klimaatdoelen halen.
Rabobank initieert deze verbinding en
zet haar coöperatieve mentaliteit in
om dit voor elkaar te krijgen. Onze
energie stoppen we in al die plannen
die we liever vandaag dan morgen
met en voor onze klanten realiseren.



 “Ervoor zorgen dat iedereen 
mee kan blijven doen en 
toegang heeft tot datgene 
wat voor hen belangrijk is 
om de keuzes te kunnen 
maken die voor hen van 
belang zijn.”

Meer 
inclusieve 

samenleving

Rabobank club support

460.000 EUR 14,9 miljoen30.000
leden hebben 
gestemd

gedoneerd aan clubs 
en verenigingen
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directie
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laag onder 
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directie
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Diversiteit 
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Percentage vrouwen ...
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  “In mijn organisatie kan 
ik mijn authentieke 
zelf zijn”

Gender Pay Gap

Gecorrigeerde 
pay gap  1,6%

65,6 % Actieve online  particuliere klanten

82,2% Actieve online  zakelijke klanten

Financieel  
gezond leven

geopend en hiermee 
stappen gezet op de 
financiële ladder

1,39 miljoen
spaarpotjes

Coöperatief 
dividend
We hebben een percentage 
van onze nettowinst gere
serveerd voor toekomstige 
investeringen in projecten 
in lokale gemeenschappen 
in Nederland.

 42,5
EUR miljoen
2019: 45,4 EUR miljoen

Onze bijdrage aan inclusiviteit
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Onze bijdrage aan de transitie naar een
inclusieve samenleving
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Transitie naar een meer
inclusieve samenleving
“Ervoor zorgen dat mensen mee
kunnen blijven doen en toegang
hebben tot datgene wat voor hen
belangrijk is, om de keuzes te
kunnen maken die voor hen van
belang zijn.”

Sociale cohesie wordt steeds verder
afgebrokkeld door de effecten van
lage inkomens, verminderde steun
en economische solidariteit, in
combinatie met de impact van verdere
digitalisering van de samenleving.
Deze factoren dragen bij aan
een meer individuele samenleving,
meer sociale stress en het verlies
van financieel welzijn, vooral voor
de meest kwetsbare groepen in
de samenleving.

Wij vinden het belangrijk dat alle
mensen in de samenleving mee
kunnen blijven doen, zodat zij de
keuzes kunnen maken die voor

hen van belang zijn. We zijn ervan
overtuigd dat iedereen altijd een
stap moet kunnen zetten naar een
financieel gezonder en duurzamer
leven. Onze klanten helpen we met
kennis, inzicht én toegang tot een
vertrouwd financieel systeem. Waar
uitdagingen te groot zijn, slaan we
de handen ineen met overheid,
samenleving en bedrijfsleven om
systemen te veranderen. Zo maken
we met elkaar meer mogelijk en
bouwen we aan een meer inclusieve
samenleving, waarin iedereen de
kansen en keuzes kan nastreven die
hij of zij belangrijk vindt.
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Propositie: financieel
gezond leven
De met lof bezongen verzorgingsstaat
krimpt en de overheid trekt zich
steeds verder terug. Hiermee is
de financiële toekomst van veel
Nederlanders onzeker geworden.
Een riant pensioen is niet meer
vanzelfsprekend, studiekosten nemen
toe en de zorg verandert. Flexibel
blijven en omscholen zijn de nieuwe
norm in het werk. Volgens het Nibud
had 29% van de Nederlanders in
het voorjaar van 2020 niet genoeg
spaargeld om twee maanden zonder
inkomen rond te kunnen komen. De
coronacrisis maakt deze financiële
kwetsbaarheid nog zichtbaarder.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen
mee kan blijven doen en zelf de regie
behoudt? Dat mensen kansen kunnen
pakken en keuzes kunnen maken die
zij belangrijk vinden en grip houden
op hun financiën, toekomst en leven?
We zetten onze kennis, netwerken
en financiële middelen in om onze
klanten door vermogensopbouw een
stapje - hoe groot of klein ook -
te laten zetten naar een financieel
gezonder en duurzamer leven. In 2020
hebben176.455 huishoudens een stap
gezet naar vermogensopbouw door
het openen van een spaarpotje in
de Rabo App, waar nog saldo op
staat. In totaal zijn er nu 1,39 miljoen

spaarpotjes. Dankzij digitalisering
brengen we financieel inzicht en
overzicht heel dichtbij. Met onze app
hebben mensen ook hun financiële
coach in hun broekzak. In 2020 waren
65,6% particuliere klanten en 82,2%
zakelijke klanten online actief.

En waar de uitdaging te groot is
om het alleen aan te pakken, slaan
we de handen ineen om systemen
te veranderen. Want we geloven
in de verbinding tussen overheid,
samenleving en bedrijfsleven. We
initiëren en werken mee aan
samenwerkingsverbanden waarbij
ieder vanuit zijn eigen achtergrond
en expertise bijdraagt en betrokken
is. Zo geven we gastlessen op
scholen, stonden we aan de basis
van geldfit.nl, namen we deel aan
allianties om financieel misbruik van
ouderen tegen te gaan en trokken we
op met verschillende partners om de
Nederlandse Schuldhulproute vorm
te geven. Zo maken we met elkaar
meer mogelijk en bouwen we aan
een inclusieve samenleving waarin
iedereen de kansen en keuzes kan
nastreven die hij of zij belangrijk vindt.

Propositie: betaalbaar en
duurzaam huren
In de woningmarkt in Nederland
zijn er onvoldoende betaalbare
en duurzame huurwoningen

beschikbaar voor middeninkomens.
Samen met onze dochter BPD willen
wij via het BPD Woningfonds een
bijdrage leveren aan een oplossing
voor dit probleem, door deze
woningen te bouwen en te verhuren
aan deze doelgroep. In 2020 hebben
we via het BPD Woningfonds 600
nieuwe huurhuizen gebouwd voor
middeninkomens en zijn er nog eens
400 in aanbouw. Verder hebben we
1.700 huizen overgenomen van BPD
Ontwikkeling BV. Ons doel is om in
2028 15.000 nieuwe betaalbare en
duurzame huurwoningen opgeleverd
te hebben.

Iedereen mee laten doen
Een inclusieve samenleving gaat
over verbondenheid, saamhorigheid
en mee kunnen doen. Of anders
gezegd: coöperatieve mentaliteit.
Vanuit deze coöperatieve mentaliteit
denken we mee en helpen we
mee aan oplossingen voor grote
maatschappelijke thema's. Rabobank
ontstond 125 jaar geleden tenslotte
uit een collectief van inventieve
boeren. Zij hadden te maken met
grote problemen die zijzelf niet het
hoofd konden bieden. Maar samen
lukte dat wel, door krachten te
bundelen en met elkaar de schouders
eronder te zetten. In de dagelijkse
praktijk houdt dat in dat we ons
inzetten voor de versterking van

sociale cohesie en het bieden van
kansen aan iedereen om mee te
kunnen doen. Bijvoorbeeld door
de ondersteuning van verenigingen
vanuit ons coöperatief dividend
met ClubSupport (ClubSupport 2020:
14,9 miljoen euro), want clubs en
verenigingen zorgen voor een grotere
cohesie, en door het plan om samen
met de Hockey Foundation dertig
nieuwe clubs op te richten in wijken
waar doorgaans minder gesport
wordt in verenigingsverband.

Met ons coöperatief dividend
investeerden wij in totaal 42,5 miljoen
euro in maatschappelijke projecten en
samen met Rabo Foundation zetten
we ons in voor het vergroten van
de zelfredzaamheid van kwetsbare
groepen in Nederland en daarbuiten.
In onze dienstverlening houden we
oog voor mensen die moeite hebben
om alles zelf op te lossen. Bijvoorbeeld
door jongeren al vroeg te leren
omgaan met geld, ouderen te helpen
met veilig digitaal bankieren en het
vroegtijdig signaleren van financiële
problemen zodat schuldhulp sneller
geboden kan worden. We delen onze
kennis zodat mensen in staat zijn om
zelf passende keuzes te maken.
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Diversiteit & inclusie
We kijken ook naar onszelf. Wij
geloven dat een organisatie beter
werkt als deze divers en inclusief is.
Dit uit zich in het aantal vrouwen
dat bij ons werkzaam is in de
Groepsdirectie (2020: 44%) en in de
eerste laag daaronder (2020: 33%). We
vinden het belangrijk dat iedereen
zichzelf kan zijn en we vinden dat
iedereen gelijkwaardig behandeld
moet worden. Daarom hebben we in
2020 uitgebreid onderzoek gedaan
naar de loongelijkheid van onze cao-
populatie.

We keken naar de niet-gecorrigeerde
loonkloof, waarbij alleen rekening
wordt gehouden met het verschil
in deeltijd- en voltijdcontracten,
en de gecorrigeerde loonkloof,
die een 'like-for-like'-vergelijking
mogelijk maakt tussen werknemers
met bijvoorbeeld hetzelfde
functieprofiel. Uit dit onderzoek bleek
een niet-gecorrigeerde 'pay gap' van
24,7% en een gecorrigeerde van
1,6%. We zullen een diepere analyse
uitvoeren op de resultaten om het
verschil structureel te verkleinen.

Verschillende geslachten, etnische
achtergronden en culturen maken
ons beter. Iedereen mee laten
doen, betekent bijvoorbeeld ook
mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt en nieuwkomers een
kans geven in de organisatie. In 2020
hebben wij weer 27 statushouders een
baan kunnen geven.

We kijken voortdurend naar de
inzetbaarheid van onze medewerkers.
We investeren in training en
opleidingen. Waar het kan begeleiden
we medewerkers in het veranderende
werk met onder andere omscholing
en coaching. In 2020 heeft 70%
van de medewerkers die boventallig
werden en op zoek gingen naar
een baan, binnen 6 maanden
een baan gevonden. En 76% van
de boventallige medewerkers die
een eigen bedrijf wilden starten
slaagde daarin.



Vooruitzicht
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Strategische prioriteiten
Rabobank heeft strategische
prioriteiten gesteld voor 2021 en
daarna. We blijven werken aan onze
missie Growing a better world together
en het coöperatieve bankmodel is
onze weg vooruit. De wereld die
we willen beïnvloeden verandert
echter continu. De financiële sector
staat onder druk door de lage-
renteomgeving, commoditisering,
strengere regelgeving, concurrentie
van big tech en de verwachte corona-
impact zoals economische neergang
en toenemende kredietverliezen. Dit
heeft grote gevolgen voor onze
klanten en de financiële sector.

Onze kern versterken en onze
vleugels spreiden
Wij willen ons kostenniveau verder
verlagen en een solide omzet
waarborgen, terwijl we onze
risico's onder controle houden.
Daarom hebben we een programma
geïntroduceerd dat het bieden van
nog betere service tegen lagere
kosten moet gaan opleveren.

De verwachting is dat dit zal
leiden tot een vermindering van
ongeveer 1.000 banen per jaar in de
komende 5 jaar, door een mix van
reguliere uitstroom, een reductie van
externe contracten en omscholing om
gedwongen vertrek zoveel mogelijk
te voorkomen. Ook gaan we ons
operating model in Nederland verder
optimaliseren, verbeteren we onze
frontoffice en verkleinen we ons
kantorennetwerk en vervangen dit
met vele mobiele contactpunten waar
onze klanten zijn, naast het versnellen
van het gebruik van onze digitale
kanalen. In ons domein Wholesale
& Rural vereenvoudigen we ons
bedrijfsmodel en vergroten we de
focus op food & agri, om te groeien en
te voldoen aan de wereldwijde vraag
naar duurzaam voedsel.

Onze rol als poortwachter van
het financiële systeem zal onze
topprioriteit blijven. De strijd tegen
financiële criminaliteit is niet alleen
van ons. Het gaat niet om concurreren,
het gaat om samenwerken voor een
gemeenschappelijk doel. Samen met
andere banken, de FIU en publiek
private samenwerking, zetten we onze
strijd tegen financiële criminaliteit
voort. Onze eigen KYC-structuur

en organisatie heeft onze grootste
aandacht. In september 2018 ontving
Rabobank een last onder dwangsom
van De Nederlandsche Bank (DNB). Op
1 april 2020 is DNB een onderzoek
gestart of Rabobank voldeed aan de
eisen van de last onder dwangsom.
Ondanks onze inspanningen heeft
DNB geconcludeerd dat Rabobank
niet heeft voldaan aan de eisen van
de last onder dwangsom. Als gevolg
hiervan is een dwangsom van 500.000
euro verbeurd.

Tegelijkertijd slaan we als coöperatie
onze vleugels uit. Door samen
te werken met partners willen
we uitdagingen in de samenleving
helpen oplossen die niet alléén
kunnen worden opgelost. En
we willen een zinvolle bijdrage
leveren aan grote maatschappelijke
transities (voedsel, klimaat &
energie en de transitie naar een
meer inclusieve samenleving). We
voelen de verantwoordelijkheid om
ons coöperatieve bedrijfsmodel te
beschermen. We zullen nauwere
banden zoeken met onze leden
en we zullen samenwerken aan
oplossingen die onze klanten, onze
gemeenschappen en de wereld
om ons heen ten goede komen.
Als één Rabobank nemen we
de verantwoordelijkheid voor de
prestaties van de groep als geheel.

We willen de centrale rol van 'wij'
benadrukken in onze adoptie van
nieuwe manieren van werken om
die één Rabobank-cultuur verder
te versterken.

Banking for food
Door bevolkingsgroei en
veranderingen in voedingspatronen
zien we kansen voor passende groei
in food & agri, een sector waarin we
al jaren een toonaangevende speler
zijn in Nederland en de rest van
de wereld. Deze positie biedt een
sterke basis van waaruit we meer
schaalvoordelen kunnen bereiken en
onze marktpositie verder kunnen
versterken. Onze inspanningen om
de voedseltransitie te versterken zijn
duurzaam en hebben impact en ze
zijn zowel maatschappelijk relevant
als economisch aantrekkelijk. We
streven ernaar om onze positie als
de wereldwijd toonaangevende food
& agri-bank te behouden door onze
klanten te ondersteunen. Met onze
diepgaande sectorkennis en expertise
willen we ze helpenbij de food & agri-
transitie, bijvoorbeeld op het gebied
van voedselverspilling, de uitstoot
van broeikasgassen en schaarste van
land- en waterbronnen. Binnen de
Nederlandse en internationale f&a-
sector zijn we continu op zoek naar
innovatieve groeimogelijkheden.
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In het najaar van 2021 vindt de UN
Food Systems Summit plaats. Het
doel van deze top is om de
implementatie van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te
versnellen en de noodzakelijke
transities van voedselsystemen voor
een betere planeet te faciliteren. In
nauwe samenwerking met onze
strategische food & agri-netwerken
en -coalities, zullen we deze
gelegenheid aangrijpen om onze
eigen inspanningen te tonen, en we
zullen pleiten voor een wereldwijd
raamwerk waarmee we onze klanten
kunnen begeleiden in hun ambities
voor een gezondere, duurzamere en
inclusieve bedrijfsvoering.

Bankieren voor Nederland
Via onze leden en klanten zijn wij
verbonden met de toekomst van
Nederland. Dat zit in ons coöperatieve
DNA: als onze klanten het goed doen,
doen wij het goed. Met een stevige
voet aan de grond in Nederland
willen wij het MKB helpen om zijn
bedrijf (inter)nationaal te behouden,
aan te sturen en te laten groeien. Het
MKB is tenslotte de bron van banen,
innovatie, duurzaamheid en welvaart.
Ook willen we particuliere klanten
helpen financieel gezond te blijven.
Door wholesaleklanten in Nederland
te bedienen en onze klanten in de
transities te ondersteunen, zijn we een
drijvende factor in de Nederlandse
economie. Als coöperatieve bank
kunnen we ons onderscheiden door
direct bij te dragen aan het oplossen
van de uitdagingen en het sturen van
transities waar we allemaal voor staan.
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“Met moed,
doorzettingsvermogen,
wendbaarheid
en creativiteit
de crisis te lijf gaan”

Voorzitter van de raad van
commissarissen Ron Teerlink kijkt
namens de raad terug op het
jaar 2020.

We hebben in de raad van commissarissen naast de reguliere
agenda van 2020 weer een breed scala aan onderwerpen
behandeld; van de impact van de coronacrisis, wet- en
regelgevingdossiers en de coöperatievernieuwing tot de
doorontwikkeling van het Nederlands bankbedrijf.

raad van
commissarissen



raad van
commissarissen
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De impact van de coronacrisis
Door de crisissituatie als gevolg
van het coronavirus, verschoof in
maart onze langetermijnfocus naar
de korte termijn om de continuïteit
voor klanten te waarborgen en
medewerkers thuis te laten werken.
Onze aandacht kwam hiermee te
liggen op de medewerkers, het
risicomanagement, de continuïteit
van de systemen en processen
en de informatievoorziening aan
alle relevante belanghebbenden.
We hebben de door Rabobanks
onderzoeksafdeling opgestelde
scenario-analyses en stresstesten
uitgebreid geanalyseerd en
besproken om de impact van
de crisis op het kapitaal en de
liquiditeit te kunnen inschatten en
te managen. Daarnaast hebben we
de Groepsdirectie bijgestaan met
advies bij de uitvoering van de
door de overheid afgekondigde
speciale regels en maatregelen om de
maatschappij en de financiële sector
te steunen en te ontlasten.

Wet- en regelgevingdossiers
Eén van de onderwerpen met absolute
prioriteit in ons toezicht was voor
ons CDD/KYC. Hier zijn wij als
raad van commissarissen net als in
voorgaande jaren ruimschoots over
geïnformeerd en geconsulteerd. De
verbeterprogramma’s met betrekking
tot de organisatie en de processen
en systemen om te voldoen
aan de regelgeving omtrent
klantintegriteit stonden hierbij
centraal. Toezicht op de beheersing
van klantintegriteitsrisico’s heeft voor
ons een zeer hoge prioriteit. In
2020 hebben we met assistentie van
een externe adviseur een specifieke
zelfevaluatie uitgevoerd over de
effectiviteit van het uitgeoefende
toezicht op herstelmaatregelen
voor de beheersing van de
klantintegriteitsrisico’s. Als resultaat
van deze evaluatie en als een van de
leerpunten hebben we ad hoc de 'RvC
KYC-commissie' opgericht. Deze ad-
hoccommissie zorgt voor verrijking
en verdieping van de KYC-bespreking
in de raad, en door tussentijds
en regelmatig overleg in kleiner
verband kunnen we tijdig reageren
op ontwikkelingen en de voortgang in
het CDD-dossier monitoren.

Doorontwikkeling Nederlands
bankbedrijf (Bankieren 3.5)
Bankieren 3.5 is de verdere
evolutie van het programma
Bankieren 3.0 dat enkele jaren
geleden is geïmplementeerd in het
Nederlandse bankbedrijf. We zijn
nauw betrokken geweest bij de
discussies over dit onderwerp. In
gesprekken met de Groepsdirectie,
als vertegenwoordiger in de ALR-
commissie 'evaluatie governance'
en zelfstandig als raad. Bij al
die besprekingen stond in de
voorstellen steeds de balans tussen
de lokale verankering, de kwaliteit
van de risicobeheersing en de
kwaliteit en de ontwikkeling van de
medewerkers centraal.

Benoeming en afscheid
Jan van Nieuwenhuizen heeft
in september 2020 zijn functie
neergelegd. Wij danken hem
voor zijn inzet en bijdrage aan
Rabobank. Berry Marttin neemt
tijdelijk zijn portefeuille waar tot
de situatie rond de coronacrisis en
het CDD-hersteldossier in kalmer
vaarwater is gekomen. Op dat
moment zullen we de verdeling
van de portefeuilles binnen de
Groepsdirectie heroverwegen. In 2020
heeft ook Leo Degle de bank
verlaten, na twee termijnen in de
raad van commissarissen. Hij had

veel aandacht voor het internationale
domein, het risicobeheer en hij was
sterk betrokken bij de ontwikkelingen
rondom de cultuur en het gedrag
in de bank. We zijn verheugd dat
we een goede kandidaat hebben
gevonden om de raad te versterken:
Mark Pensaert. We hebben Mark
gekozen voor zijn internationale
bancaire profiel en diepgaande kennis
en ervaring in de financiële sector en
kapitaalmarkten. Naast de benoeming
van Mark heeft de Algemene
Ledenraad ook de herbenoeming van
Jan Nooitgedagt, Petri Hofsté en
Pascal Visée bekrachtigd.
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Onze bestuursstructuur is gebaseerd
op een evenwichtig systeem van
nauw met elkaar verbonden organen.
Een bepalend kenmerk van onze
bestuursstructuur is dat de coöperatie
onlosmakelijk is verbonden met
de bank. Bottom-up-besluitvorming
houdt in dat onze leden uiteindelijk
de strategische kaders van de
bank goedkeuren.

De dagelijkse leiding van Rabobank
is in handen van een Groepsdirectie
van negen personen, onder leiding
van een bestuursvoorzitter (CEO).
Naast de voorzitter, de Chief
Financial Officer (CFO ) en de
Chief Risk Officer (CRO), kent de
Groepsdirectie een Chief Information
and Operational Officer (CIOO)
die verantwoordelijk is voor IT,
dataverbetering en operations.
De Groepsdirectie kent aparte
directeuren voor drie belangrijke
klantsegmenten van Rabobank. In
Nederland zijn dat Particulieren en
Bedrijven, internationaal gaat het om
Wholesale & Rural Clients. De Chief
Digital Transformation Officer (CDTO)
is verantwoordelijk voor de

groepsbrede digitalisering van
de dienstverlening, innovatie en
fintech. Voor de verdere versterking
van de cultuur, leiderschap en
talentontwikkeling is de rol
van Human Resources (CHRO)
opgenomen in de Groepsdirectie.

De leden van de Groepsdirectie
worden benoemd door de raad
van commissarissen. Deze raad
bestaat voor tweederde uit
leden van Rabobank, houdt
toezicht op de Groepsdirectie en
beoordeelt het functioneren. In de
Algemene Ledenraad (ALR) wordt
verantwoording afgelegd over de
uitvoering van de strategie door de
Groepsdirectie en het toezicht daarop
door de raad van commissarissen.
De ALR benoemt de raad van
commissarissen en de voorzitter
daarvan leidt de ALR. ALR-leden
hebben een sterke (ver)binding met
de leden. Zij halen inzichten op bij
onder andere de lokale ledenraden
en leggen achteraf verantwoording
af over de besluitvorming en het
eigen standpunt.

Klanten kunnen lid worden van onze coöperatie. Deze leden
kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de lokale bank
waarvan zij lid zijn, en via de bestuursstructuur op de koers van
de gehele organisatie.

Rabobank

Algemene Ledenraad

Raad van commissarissen

Groepsdirectie

Retail Nederland - lokale Rabobanken

Zakelijke
klanten
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CEO en stafdiensten
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De ALR is het hoogste orgaan van
Rabobank. In de ALR worden de leden
vertegenwoordigd door de
voorzitters van de lokale raden van
commissarissen. De ALR telt ongeveer
86 leden en komt vier maal per jaar
bijeen. De ALR heeft een brede focus
en richt zich op de activiteiten binnen
de gezamenlijke coöperatie, lokale
banken, dochters en deelnemingen in
binnen- én buitenland. Binnen de
coöperatie vervult de ALR namens de
2,1 miljoen leden de eigenaarsrol.

De ALR gaat over strategie en
identiteit, de begroting en de
behaalde resultaten van de gehele
Rabobankorganisatie. De ALR let er
namens de leden op dat Rabobank in
de maatschappij merkbaar, tastbaar
en zichtbaar invulling geeft aan
haar coöperatieve identiteit. Namens
de leden bewaakt de ALR de
continuïteit en fungeert als hoeder
van gemeenschappelijke waarden.

Beleid en standaarden
Duurzaamheid maakt een integraal
onderdeel uit van onze missie
en visie. In de Sustainability
Ambitions 2020-2024 hebben we
onze ambities ten aanzien van
duurzame ontwikkeling tot het jaar
2024. We beschrijven hierin hoe we
duurzaamheid integreren in relevante
beleidsprocessen, producten en
diensten en hoe we klanten
ondersteunen bij het bereiken van
hun ambities in en voor een
duurzame samenleving.

Het Beleidskader Duurzaamheid is
het referentiepunt voor ons gehele
duurzaamheidsbeleid. Het beleid
vormt mede een uitgangspunt
waarop de Groepsdirectie haar
besluiten neemt. Het zet uiteen wat
onze eigen inzet is en wat wij van
klanten en zakenpartners verwachten.
Bovendien vormt het de basis
voor onze duurzaamheidsnormen
voor zakelijke relaties en voor
het aanbieden van financiële
producten en diensten. Onze
duurzaamheidsprestaties worden
jaarlijks onafhankelijk beoordeeld
door verschillende ratingbureaus.

We hebben een ethiekcommissie
waar onze voorzitter van de
Groepsdirectie deel van uitmaakt.
In deze commissie worden ethische
dilemma's besproken en adviezen
gegeven hoe hiermee om kan
worden gegaan.

Het beloningsbeleid van de
Groepsdirectie dat in lijn ligt met de
visie op beloning, focust op bijdrage
en leiderschap om onze coöperatieve
missie realiseren. De leden van de
Groepsdirectie maken geen aanspraak
op een variable beloning.

Risicomanagement
Onze strategie brengt specifieke
risico's met zich mee. Het stelt
de bank in zowel de Nederlandse
als internationale markten bloot
aan wetgeving, macro-economische,
politieke en sociale ontwikkelingen.
Gezond risicomanagement stelt ons
in staat onze klanten te bedienen
en onze stakeholders tevreden te
stellen. Het is niet mogelijk om
winstgevend bankactiviteiten uit te
voeren zonder risico's te nemen.
Daarom accepteren we een bepaalde
mate van risico zoals gedefinieerd in
ons Risk Appetite Statement.

Elke dag nemen we in onze organisatie
weloverwogen risicobeslissingen,
bijvoorbeeld in gesprekken met
(nieuwe) klanten, bij het verstrekken
van kredieten en het afsluiten van
rentecontracten. Onze risico- en
controleprocessen moeten het belang
van onze klanten dienen en onze
materiële risico's beheersen. We
maken gebruik van een uitgebreide
benadering van risicobeheer, zodat
we de risico's waarmee we worden
geconfronteerd kunnen beheersen
met een solide risicobeheerkader.
Uiteindelijk moeten onze
risicomanagementactiviteiten helpen
om de ambities te realiseren van
onze klanten, van onze stakeholders
en van onze organisatie. Voor meer
informatie over Risicomanagement,
zie het Rabobank Annual Report.

https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/results-and-reports/archive/downloads-2020.html


Leden van de Groepsdirectie
en raad van commissarissen

Voorwoord Over ons Onze strategie Trends en ontwikkelingen Kansen en risico's Waardecreatie Strategische resultaten Bijdrage aan transities Vooruitzicht Onze governance
43

Leden van de Groepsdirectie 

Wiebe Draijer (W.)
(Man, 1965, Nederlandse nationaliteit)
Benoemd in de Groepsdirectie
per 1 oktober 2014 als CEO en
voorzitter van de Groepdirectie, met
alle verantwoordelijkheden die dit
met zich meebrengt. De huidige
termijn loopt af op 1 oktober 2022.
Wiebe Draijer is samen met de
Groepsdirectie ook verantwoordelijk
voor Communicatie & Corporate
Affairs, Audit, Bestuurszaken &
Coöperatie en Corporate Strategy
Office. Naast zijn activiteiten voor
Rabobank is Wiebe lid van de Cyber
Security Raad, lid van de raad van
toezicht van Staatsbosbeheer, lid
van het bestuur van de Nationale
Coöperatieve Raad, voorzitter van
de raad van toezicht van KWF
Kankerbestrijding en lid van het
bestuur van de Nederlandse
Vereniging van Banken.

Bas Brouwers (B.C.)
(Man, 1972, Nederlandse nationaliteit)
Benoemd in de Groepsdirectie als
Chief Financial Officer per 1 januari
2016. De huidige termijn loopt
af op 1 januari 2024. Als CFO
is Bas Brouwers verantwoordelijk
voor Finance, inclusief Financial
Accounting, Treasury, Controlling,
Portfolio Management, Tax en
Investor Relations. Naast zijn
activiteiten voor Rabobank is
Bas Brouwers vice-voorzitter van
het bestuur van de Nederlandse
Vereniging van Banken.

Els de Groot (E.A.)
(Vrouw, 1965,
Nederlandse nationaliteit)
Benoemd in de Groepsdirectie als
Chief Risk Officer per 1 februari
2019. De huidige termijn loopt
af op 1 februari 2023. Als CRO
is Els de Groot verantwoordelijk
voor Risk Management, Financial
Restructuring & Recovery, Legal en
Compliance. Daarnaast is ze lid van
de Rabobank North American Board &
Risk Committee.

Kirsten Konst (C.M.)
(Vrouw, 1974,
Nederlandse nationaliteit)
Kirsten Konst is benoemd in de
Groepsdirectie als Directeur Bedrijven
per 1 september 2017. Haar
belangrijkste aandachtsgebieden zijn
zakelijk bankieren in Nederland
en de lokale Rabobanken. Haar
huidige benoemingstermijn loopt af
op 1 september 2021. Naast haar
activiteiten voor Rabobank is Kirsten
lid van het dagelijks bestuur en
algemeen bestuur van vereniging
VNO-NCW en lid van de raad van
commissarissen van IDH (Initiatief
Duurzame Handel).

Bart Leurs (B.)
(Man, 1971, Nederlandse nationaliteit)
Bart Leurs is benoemd per
1 september 2017 als Chief Digital
Transformation Officer (CDTO). Zijn
huidige termijn loopt af op
1 september 2021. Als CDTO
is Bart verantwoordelijk voor de
wereldwijde digitale transformatie,
innovatiestrategie en Data Analytics,
en beheert hij een portfolio van
'corporate ventures', partnerships en
participaties. Daarnaast is hij lid van de
raad van commissarissen van DLL.
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Mariëlle Lichtenberg (M.P.J.)
(Vrouw, 1967,
Nederlandse nationaliteit)
Mariëlle Lichtenberg is benoemd in
de Groepsdirectie als Directeur Retail
Klanten per 1 september 2017. Haar
huidige benoemingstermijn loopt
af op 1 september 2021. Haar
belangrijkste aandachtsgebieden zijn
Particulieren en Private Banking,
Marketing en Raboklantenservice
(callcenter). Daarnaast is ze voorzitter
van de raad van commissarissen van
Obvion N.V. en voorzitter van de raad
van commissarissen van Bouwfonds
Property Development.

Berry Marttin (B.J.)
(Man, 1965, Nederlandse en
Braziliaanse nationaliteit)
Berry Marttin is benoemd in de
Groepsdirectie per 1 juli 2009. Zijn
huidige termijn loopt af op 1 juli 2021.
Hij is verantwoordelijk voor Wholesale
and Rural, Leasing (DLL), kennis
en duurzaamheid en is voorzitter
van de raad van commissarissen
van DLL International. Naast zijn
activiteiten voor Rabobank is Berry
Marttin verantwoordelijk voor de
Rabo Foundation en actief als lid
van de raad van commisarissen van
Arise N.V., eerste vice-president van de
Board of Directors van de Amerikaanse
kamer van koophandel, lid van het
bestuur van 'Trustees van de Hans
R. Neumann Stiftung', lid van de
adviesraad van ISO NL en voorzitter
van de 'European Association of
Cooperative Banks'.

Ieko Sevinga (I.A.)
(Man, 1966, Nederlandse nationaliteit)
Ieko Sevinga is benoemd per
1 september 2017 als Chief
Information and Operations Officer
(CIOO). Zijn huidige termijn loopt af
op 1 september 2021. Als CIOO is Ieko
Sevinga verantwoordelijk voor de IT
& Operations portfolio van Rabobank.
Naast zijn activiteiten voor Rabobank
is Ieko non-executive board member
van DPG Media N.V..

Jan van Nieuwenhuizen (J.L.)
(Man, 1961, Nederlandse nationaliteit)
Jan van Nieuwenhuizen is benoemd in
de Groepsdirectie per 24 maart 2014.
Hij is teruggetreden als bestuurder op
1 september 2020.

Janine Vos, (B.J.)
(Vrouw, 1972,
Nederlandse nationaliteit)
Janine Vos is benoemd per
1 september 2017 als Chief Human
Resouces Officer. Haar huidige termijn
loopt af op 1 september 2021.
Naast haar activiteiten voor Rabobank
is Janine lid van de raad van
commissarissen van KLM N.V., lid van
de raad van advies van Topvrouwen.nl
en lid van de raad van advies van
Social Capital.
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Leden van de raad van commissarissen 

Ron Teerlink, (R.)
(Man, 1961, Nederlandse nationaliteit)
Ron Teerlink is in 2013 benoemd
in de raad van commissarissen
en is voorzitter sinds 2016. Zijn
huidige benoemingstermijn loopt af
in 2021. Naast zijn activiteiten voor
Rabobank is Ron lid van de raad
van commissarissen van Just Eat
Takeaway.com N.V. en voorzitter van
de raad van toezicht van de Vrije
Universiteit Amsterdam.

Marjan Trompetter, (M.)
(Vrouw, 1963,
Nederlandse nationaliteit)
Marjan Trompetter is benoemd in
de raad van commissarissen in 2015.
Zij is sinds 2016 vice-voorzitter.
Haar huidige benoemingstermijn
loopt af in 2023. Naast haar
activiteiten voor Rabobank is Marjan
voorzitter van de raad van toezicht
van Stichting Rijnstate Ziekenhuis
in Arnhem, penningmeester van
Stichting KNHM en is zij eigenaar van
Corona Consultancy.

Leo Degle, (L.N.)
(Man, 1948, Duitse nationaliteit)
Leo Degle is benoemd als lid van de
raad van commissarissen in 2012. Hij
is teruggetreden als commissaris per
september 2020, na het aflopen van
zijn tweede termijn.

Petri Hofsté (P.H.M.)
(Vrouw, 1961,
Nederlandse nationaliteit)
Petri Hofsté is benoemd als lid van
de raad van commissarissen in 2016.
Haar huidige termijn loopt af in
2024. Naast haar activiteiten voor
Rabobank is Petri lid van de raad
van commissarissen van Fugro N.V.,
lid van de raad van commissarissen
van PON Holding, lid van de raad
van commissarissen van Achmea B.V.
en diverse dochterondernemingen,
voorzitter van het bestuur van
Stichting Nyenrode, jurylid van de
Kristalprijs van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat,
bestuurslid van de Vereniging Hendrik
de Keyser en lid van de raad van advies
van Topvrouwen.nl.

Arian Kamp, (A.A.J.M.)
(Man, 1963, Nederlandse nationaliteit)
Arian Kamp is benoemd als lid van
de raad van commissarissen in 2014.
Zijn huidige termijn loopt af in 2022.
Naast zijn activiteiten voor Rabobank
is Arian eigenaar van Maatschap
A.A.J.M. Kamp en W.D. Kamp-Davelaar
(melkvee-bedrijf), voorzitter van de
raad van commissarissen van de
Koninklijke Coöperatie Agrifirm UA
en voorzitter van het bestuur van
Stichting Beheer Flynth.

Jan Nooitgedagt, (J.J.)
(Man, 1953, Nederlandse nationaliteit)
Jan Nooitgedagt is benoemd als
lid van de raad van commissarissen
in 2016. Zijn huidige termijn loopt
af in 2024. Naast zijn activiteiten
voor Rabobank is Jan voorzitter
van de raad van commissarissen
van PostNL N.V., voorzitter van
de raad van commissarissen van
Invest-NL N.V., bestuurslid van de
Fiep Westendorp Foundation, lid
van het bestuur van Stichting
Beschermingspreferente aandelen
Fugro en voorzitter van de Stichting
Aandelenbeheer BAM Groep.
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Pascal Visée, (P.H.J.M.)
(Man, 1961, Nederlandse nationaliteit)
Pascal Visée is benoemd als lid
van de raad van commissarissen
in 2016. Zijn huidige termijn loopt
af in 2024. Naast zijn activiteiten
voor Rabobank is Pascal lid van
de raad van commissarissen van
Mediq Holding B.V., lid van de raad van
commissarissen van Plus Holding B.V.,
lid van de raad van commissarissen
van Royal FloraHolland U.A., voorzitter
van de raad van toezicht van de
Stichting Stedelijk Museum Schiedam,
lid van de raad van toezicht van
de Erasmus Universiteit, lid van de
raad van advies van de Nolet Groep
en niet-uitvoerend bestuurder van
Stichting Albron.

Annet Aris, (A.P.)
(Vrouw, 1958,
Nederlandse nationaliteit)
Annet Aris is benoemd als lid van
de raad van commissarissen in 2018.
Haar huidige termijn loopt af in
2022. Naast haar activiteiten voor
Rabobank is Annet lid van de raad
van commisarissen van Randstad N.V.,
lid van de raad van commissarissen
van ASML N.V., lid van de raad van
commissarissen van Jungheinrich AG
en Senior Affiliate Professor of
Strategy bij INSEAD.

Mark Pensaert, (M.R.C.)
(Man, 1964), Belgische nationaliteit
Mark Pensaert is benoemd als lid
van de raad van commissarissen in
2020. Zijn huidige termijn loopt af
in 2024. Naast zijn activiteiten voor
Rabobank is Mark non-executive lid
van het bestuur van AgfaGevaert N.V.
en senior adviseur van het bestuur van
Tikehau Investment Management SA.
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We nemen de verantwoordelijkheid
voor de inhoud, nauwkeurigheid
en integriteit van dit rapport. We
hebben toezicht gehouden op zowel
de voorbereiding als de presentatie.
Naar onze mening geeft dit rapport
een eerlijke en evenwichtige indruk
van ons vermogen om waarde te
creëren voor stakeholders op korte,
middellange en lange termijn. We
bevestigen ook dat dit rapport
is opgesteld in overeenstemming
met het International Integrated
Reporting <IR> Framework.

Groepsdirectie
Wiebe Draijer, CEO
Bas Brouwers, CFO
Els de Groot, CRO
Kirsten Konst, lid
Bart Leurs, lid
Mariëlle Lichtenberg, lid
Berry Marttin, lid
Ieko Sevinga, lid
Janine Vos, lid



Over dit rapport
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Scope
Het rapport onze impact in 2020 heeft
betrekking op de rapportageperiode
1 januari 2020 tot en met 31 december
2020 en is op 11 februari 2021
gepubliceerd op de corporate website
van Rabobank. De informatie in
dit rapport heeft betrekking op
de Rabobank Groep als geheel;
het presenteert geconsolideerde
gegevens voor alle entiteiten en
divisies van Rabobank. Het rapport
onze impact in 2020 omvat de
gegevens van nieuw overgenomen
bedrijven vanaf het jaar volgend op de
overname. Rabobank rapporteert niet
over de in het verslagjaar afgestoten
eenheden. Het rapport is bedoeld om
een volledig, beknopt en nauwkeurig
beeld van onze prestaties te geven.

Continue stakeholderdialoog
en materialiteit
We vinden het belangrijk om
een strategische, constructieve en
proactieve dialoog met al onze
stakeholders te voeren. In dit rapport
gaan we dieper in op de materiële
onderwerpen die voortvloeien
uit onze materialiteitsbeoordeling
met de volgende groepen
belanghebbenden: klanten, leden,
werknemers, niet-gouvernementele
organisaties, overheidsinstanties,
politici en toezichthoudende
instanties. Continue dialoog met
stakeholders geeft ons een duidelijk
beeld van welke onderwerpen onze
stakeholders belangrijk vinden. Dit
helpt ons bij het bepalen van de
materiële onderwerpen en is nuttige
strategische input.

Eenmaal per twee jaar voeren
we een uitgebreide analyse
uit van dialoogsessies met
stakeholders. Hieruit wordt een
longlist samengesteld van 125
onderwerpen. Dit aantal wordt
vervolgens teruggebracht naar 24
onderwerpen op basis van een
analyse van de media, trendrapporten
en belangrijke thema’s bij andere
banken. Ook vragen we onze
stakeholders middels een survey
welke onderwerpen zij het meest
relevant vinden voor Rabobank.
In het daarop volgende jaar
wordt op basis van trends en
ontwikkelingen en een sectoranalyse
de lijst met onderwerpen geëvalueerd
en eventueel aangepast. In 2020
hebben we de update uitgevoerd
van de uitgebreide analyse van
2019. De 24 onderwerpen op
deze lijst zijn ingedeeld naar
waardecreërende onderwerpen en
'license to operate'-onderwerpen. De
indeling en score van onderwerpen
zijn bekrachtigd in de Groepsdirectie.
De waardecreërende onderwerpen
zijn vervolgens opgenomen in dit
rapport. We verwijzen naar het Annual
Report 2020 voor meer informatie
over de materialiteitsanalyse die in
2020 is uitgevoerd.

Dataverzameling van niet-
financiële informatie
Het verzamelen van niet-financiële
informatie wordt centraal
gecoördineerd binnen de Rabobank
Groep. De afdeling Duurzaamheid is
verantwoordelijk voor het verzamelen
van duurzaamheidsgegevens, in
samenwerking met Finance & Control.
Andere niet-financiële informatie van
divisies van de Rabobank Groep en
lokale Rabobanken wordt verkregen
via het geautomatiseerde centrale
managementinformatiesysteem van
Rabobank. Gegevens die niet
in het centrale systeem worden
vastgelegd, worden verzameld
via kwalitatieve en kwantitatieve
vragenlijsten (die zijn gebaseerd
op interne bedrijfsprincipes, beleid
en externe richtlijnen die zijn
goedgekeurd door de Rabobank
Groep) of ontvangen van externe
partijen. De coördinator van de
respectievelijke groepsdivisie/lokale
Rabobank is verantwoordelijk voor
het verzamelen en rapporteren van de
niet-financiële informatie. Finance &
Control en de afdeling Duurzaamheid
voeren plausibiliteitscontroles uit
na indiening, waarna passende
maatregelen worden genomen om de
gegevenskwaliteit te optimaliseren.

Het rapport onze impact in 2020 beschrijft hoe we waarde
creëren voor onze stakeholders op de korte, middellange en
lange termijn. Deze publicatie is opgesteld op basis van het
Integrated Reporting (<IR>) Framework van de International
Integrated Reporting Council (IIRC). Het bevat informatie die
ook gepubliceerd is in andere externe rapporten zoals het
Rabobank Annual Report 2020. Dit rapport is niet bedoeld als
een vervanger van een van deze publicaties.

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/results-and-reports/index.html
https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/results-and-reports/archive/downloads-2020.html
https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/results-and-reports/archive/downloads-2020.html
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Voor meer informatie over de
methoden en definities die worden
gebruikt voor indicatoren die
in dit rapport zijn opgenomen,
verwijzen we naar de download op
onze website.

Samenstelling van het rapport
onze impact in 2020
Het samenstellingsproces van dit
rapport is als volgt: de Groepsdirectie
benoemt een stuurgroep voor het
jaarverslag, die een werkgroep
voor het jaarverslag benoemt. Deze
stuurgroep en werkgroep zijn ook
verantwoordelijk voor het rapport
onze impact in 2020. De volgende
disciplines zijn vertegenwoordigd
in zowel de stuurgroep als
de werkgroep: secretariaat van
de Groepsdirectie, Finance en
Control, HR, Investor Relations &
Ratingagencies, Duurzaamheid, Risk
Management en Communicatie en
Corporate Affairs. De stuurgroep
besluit over de verschillende taken,
rollen en verantwoordelijkheden met
betrekking tot de productie van het
impact rapport.

Voordat met het verzamelen van
informatie en het schrijven van
het rapport onze impact in
2020 is begonnen, bepaalden de
voorzitter van de stuurgroep en
de Groepsdirectie de structuur en
kernboodschappen van het rapport.
De werkgroep zet deze richtlijnen
om in ontwerpen, die vervolgens
worden beoordeeld door een comité
van leden van de werkgroep, de
stuurgroep en andere belangrijke
werknemers. De conceptteksten
van het rapport worden tweemaal
besproken in de respectieve
vergaderingen van de Groepsdirectie,
de Raad van Commissarissen en
de Auditcommissie.

Betrouwbaarheid
Onze externe accountant heeft
bij dit rapport geen assurance-
opdracht uitgevoerd. Er is een intern
beoordelingsproces ingesteld om de
kwaliteit van de inhoud en het proces
van dit rapport te waarborgen.

Rapporteren in
overeenstemming met het
<IR> Framework
Het <IR> framework heeft 'guiding
principles' en' content elements'. In de
tabellen hieronder laten we zien hoe
ons impactrapport is samengesteld op
basis van dit framework.

https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/results-and-reports/archive/downloads-2020.html


Guiding principles

Content elements

Onze aanpak

Onze aanpak

Referentie

Referentie

Strategic focus & future orientation ‘Onze impact in 2020‘ is gericht op ons vermogen om waarde te creëren door de uitvoering van onze strategie. • Onze strategie
•  Vooruitzicht

Connectivity of information De informatie in dit rapport is met elkaar verbonden in het waardecreatiemodel. Er is een duidelijke 
samenhang tussen de operationele omgeving, onze strategie, de belangrijkste onderwerpen en ons resultaat.

• Waardecreatiemodel

Stakeholder relationships Wij willen waarde toevoegen voor onze stakeholders. Dit rapport laat zien hoe we omgaan met onze 
stakeholders en wat de invloed is van de visies van onze stakeholders op onze strategie.

• Waardecreatie voor onze stakeholders

Materiality Dit rapport richt zich op die onderwerpen die het meest van invloed zijn op ons vermogen 
om waarde te creëren.

• Onze strategie

Conciseness Door ons te richten op onze strategie en de belangrijkste onderwerpen, en andere onderwerpen via andere 
routes te communiceren, kunnen we dit rapport beperkt houden tot alleen die onderwerpen die de meeste 
impact hebben op onze organisatie en ons resultaat.

• Over dit rapport

Reliability & completeness We hebben een intern reviewproces geïmplementeerd om een goede balans te waarborgen tussen positieve 
en negatieve aspecten.

• Over dit rapport
• Bijdrage aan de transities
• Uitvoering van de strategie

Consistency and comparability We geven weer welke reikwijdte en beperkingen in acht zijn genomen bij de presentatie van de informatie in 
dit rapport. We waarborgen de consistentie en vergelijkbaarheid door vergelijkbare cijfers op te nemen.

• Onze resultaten
•  Over dit rapport

Organizational overview 
& external environment

Hierin zijn de belangrijkste externe factoren die ons businessmodel beïnvloeden opgenomen. • Over ons
•  Trends & ontwikkelingen

Governance We beschrijven hoe onze governancestructuur ons in staat stelt om waarde te creëren. • Onze governance

Business model Ons businessmodel is onderdeel van ons waardecreatiemodel en geeft weer welke input we gebruiken 
voor onze belangrijkste activiteiten en welke output en uitkomsten volgen uit deze activiteiten.

• Waardecreatiemodel

Risks and opportunities We beschrijven de kansen en risico’s die invloed hebben op ons vermogen om waarde te creëren. • Kansen en risico’s

Strategy and resource allocation We beschrijven onze strategie en doelstellingen om te laten zien hoe we van plan zijn om onze 
strategie te realiseren.

• Onze strategie
• Waardecreatiemodel

Performance In dit rapport beschrijven we hoe we onze strategische doelstellingen hebben behaald en welk effect ons 
resultaat heeft op onze kapitalen.

• Waardecreatiemodel
• Bijdrage aan de transities
• Uitvoering van de strategie

Outlook We beschrijven welke uitdagingen en onzekerheden we mogelijk in de toekomst nog gaan tegenkomen 
in het nastreven van onze strategie.

•  Trends & ontwikkelingen
• Vooruitzicht

Basis of preparation 
and presentation

We beschrijven onze aanpak voor de verslaglegging, inclusief de manier waarop de inhoud van dit rapport is 
vastgesteld.

• Over dit rapport

Welcome Downloads At a Glance Timeline Next steps SDGs 1
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