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Vanaf onze start in 1974 zetten we ons in voor een beter
toekomstperspectief voor kleinschalige boeren in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika. 

Zo’n 500 miljoen kleinschalige boeren wereldwijd heeft 
minder dan twee hectare ruimte om hun gewassen op 
te verbouwen. Hoewel ze samen 70% van het voedsel 
in de wereld produceren, leven ze zelf in diepe 
armoede. Ze hebben geen toegang tot de benodigde 
financiën om hun boerderijen te laten groeien. Of tot 
de laatste kennis op het gebied van 
landbouwtechnieken. Daardoor mislukken hun oogsten 
steeds vaker door klimaatverandering. Toegang tot 
deze middelen en kennis is dus essentieel om de 
productiviteit – en daarmee ook hun inkomen – te laten 
toenemen. 

Kansen voor verandering

Rabo Foundation wil als impactfinancier kleinschalige 
boeren vooruit helpen. Dat doen we door hun kansen 
te vergroten om hun bedrijf productiever, 
levensvatbaarder en duurzamer te maken. Zo verhogen 
ze hun inkomen, worden ze weerbaarder voor 
klimaatveranderingen, verbeteren ze hun 
levenstandaard en worden ze zelfredzaam. Zo dragen 
ze bovendien bij aan een duurzame lokale economie en 
voedselzekerheid.
Om dit te realiseren zetten we ons in voor drie
impactdoelen:
1. Economische impact

Het inkomen van kleinschalige boeren verhogen. 
2. Ecologische impact

Produceren op een manier die beter is voor het 
milieu en die boeren weerbaarder maakt tegen
klimaatverandering. 

3. Sociale impact

Een sociaal sterkere positie en een inclusievere
lokale gemeenschap.

Voor een duurzaam toekomstperspectief van 
kleinschalige boeren moeten deze drie aspecten in 
balans zijn.  



Focus op duurzame impact

Rabo Foundation zet zich in voor blijvende
positieve verandering: economisch, 
ecologisch en sociaal. Daarvoor kijken we 
continu naar de grootste uitdagingen
waarmee de boeren te maken krijgen. 
Vervolgens passen we onze aanpak daarop
aan. De klimaatverandering heeft steeds 
meer negatieve effecten op de 
productiviteit van kleinschalige boeren. 
Daarom speelt dit een prominente rol in 
onze strategie voor 2020-2025. In onze
internationale strategie ligt de komende
jaren de focus op drie impactdoelen. Bevorderen klimaatslimme

landbouw

Klimaatverandering heeft een negatieve 
invloed op de productie van kleinschalige 
boeren. De kennis en middelen om met 
klimaatverandering om te gaan 
ontbreken. Daarom bevorderen we 
klimaatslimme landbouwactiviteiten. 
Zoals agtech-oplossingen die 
veranderingen in het klimaat voorspellen, 
of intercropping en boslandbouw 
(agroforestry).

Minder verliezen na de oogst

Een groot deel van de gewassen
verliezen kleinschalige boeren ná de 
oogst. Dat komt doordat ze slecht
toegang hebben tot voorzieningen
om hun voedsel langer te bewaren. Of 
omdat ze niet de kennis bezitten om 
duurzamer te telen. Daarom investeren
we in projecten die voedselverlies
tegengaan. Zo financieren we 
koelfaciliteiten en geven we toegang 
tot trainingen die boeren leren 
duurzamer te telen.

Een sterkere waardeketen

Kleinschalige boeren hebben een
zwakke positie in de keten. Ze hebben 
daardoor geen toegang tot eerlijke 
markten en prijzen. We zetten ons in 
een voor een sterkere positie. 
Bijvoorbeeld door organisaties te 
financieren die werken met 
kleinschalige boeren en innovatieve 
oplossingen te financieren die boeren 
en afnemers met elkaar verbinden. 
Ook zetten we ons netwerk in om 
boerenorganisaties met afnemers in 
contact te brengen.



Onze verandertheorie

Activiteiten >

Financiële middelen
We verstrekken leningen, garanties
en donaties aan boerenorganisaties.

Kennis
We delen onze kennis en zetten
experts in voor technische assistentie.

Netwerk
We verbinden met andere financiers, 
afzetmarkten en inhoudelijke experts.

Innovatie
We werken samen met innovatieve
partners zoals agtech en fintech
bedrijven.

Resultaat > Effect > Impact

Boerenorganisaties én ag/fintech
hebben betere toegang tot financiering. 
Zo kunnen zij hun bedrijf starten of 
opschalen.

Boerenorganisaties en boeren krijgen
gerichte training voor een sterk
management en betere
landbouwpraktijken.

Boerenorganisaties hebben betere
toegang tot middelen voor duurzaam

verbouwen zodat kleinschalige boeren
meer en van hogere kwaliteit kunnen
produceren op een manier die beter is 
voor het milieu.

Duurzaamheid
We faciliteren (financiële) interventies
ten behoeve van duurzaamheid (zoals
voorkomen van voedselverlies, 
boslandbouw) van partner organisaties.

Boerenorganisaties hebben toegang tot 
innovatieve dataoplossingen doordat
ag/fintechbedrijven kunnen opschalen.

Andere financiers hebben toegang tot 

innovatieve ondersteuning en kennis.

Hierdoor bereiken zij meer boeren die 
makkelijker toegang hebben
tot financiering.

Organisaties werken samen om de 
voedselwaardeketen te versterken. 

Boerenorganisaties en ag/fintech kunnen
meer boeren toegang bieden tot geschikte
(financiële diensten). Zo krijgen
kleinschalige boeren toegang tot betere

kwaliteit inputs, werk, begeleiding en

inkomen. 

Duurzaamheid is een integraal onderdeel
van de bedrijfsvoering. Hierdoor krijgen
kleinschalige boeren de kans om hun
opbrengst en kwaliteit van de productie op 
een duurzame manier te verhogen. Ook zijn
ze beter bestand tegen de directe negatieve
gevolgen van klimaatverandering. 

Boeren hebben toegang tot datagedreven

producten en diensten. Zo kunnen ze
betere keuzes maken. 

Boerenorganisaties en ag/fintech hebben
toegang tot reguliere financiering. Meer 
boeren krijgen hierdoor toegang tot en
maken gebruik van betere (financiële) 
diensten. 

Deze verandertheorie laat zien hoe we met onze activiteiten onze doelen bereiken. 
En dus échte verandering teweegbrengen. 

Kleinschalige boeren krijgen meer kansen
op productieve, levensvatbare en
duurzame bedrijven. Hiermee verhogen ze
hun inkomen, kwaliteit van leven en zijn ze
veerkrachtiger. Zo dragen ze ook nog eens
bij aan een duurzame lokale economie en
aan voedselzekerheid. 


