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Cijfers en ambities — 
Onze maatschappelijke  
impact



De Rabobank wil een moedige bank zijn die  
een substantiële bijdrage levert aan de welvaart  
en het welzijn in Nederland én aan het  
duurzaam voeden van de wereld. 

Ja, we zijn ambitieus - maar we doen het niet 
alleen. We pakken issues op, samen met onze 
klanten én samen met onze partners.  
Stap voor stap.

Zo creëren we echte verandering met impact. 
Welke? Dat leest u in dit verslag. 

€ 69,1 mln

Wereld
Stimuleren duurzame 
voedselvoorziening 

Kredietverlening food- en agrisector wereldwijd

€ 97,8 miljard

Onze investering terug in Nederland

Nederland 
Onze maatschappelijke 
impact

Totale kredietverlening Nederland

€ 298,6 miljard
Coöperatief dividend en donaties



Kredietverlening Beheerd vermogen

86% marktaandeel

22% marktaandeel

39% marktaandeel 142,1 mrd
spaargelden klanten 

340,7 mrd
Toevertrouwde 
middelen klanten

Duurzame 
funding

Duurzaam financieren

Duurzame transacties 
(begeleid)

€19
miljard €4,0

mrd

€ 6,2
mrd

€2,5
mrd

Duurzaam beheerd 
en bewaard vermogen

7,1 miljoen klanten

1,9 miljoen leden

€ 38 miljoen

€ 300 mln € 500 mln

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

115,2 mrd

Handel, Industrie
en Dienstverlening

27 mrd
Food en agri

Particulieren/
Hypotheken

193,1 mrd

Coöperatief dividend

Klanten 

Altijd dichtbij

102 lokale banken 

1.967 geldautomaten

Duurzaam bankieren

Rabo Impactlening 
200 mln voor duurzame  
kop lopers in MKB, 100 mln  
Zorg en Onderwijs.

Via de Rabobank Groen Obligatie 
werd €500 mln geïnvesteerd in  
12 duurzame zonne- en wind-
energie projecten.



Passi 60.000 aanvragen
PASSI=inspiratie opdoen hoe 
geld te verdienen én talent te 
ontwikkelen. Hiermee helpt  
Rabobank jongeren. 

PinPin 43.000 downloads
PinPin is de coolste zakgeld- 
app die kinderen spelender-
wijs leert om gaan met geld.

Peaks
Met de Peaks app beleg je simpel 
met je wisselgeld in bedrijven die 
voor op lopen in duurzaamheid.

14.206

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

Zelfredzaamheid
Kwetsbare groepen virtueel en 
fysiek ondersteunen bij dagelijkse 
bank zaken, bijvoorbeeld met hulp - 
 middelen als de Rabo Cardpuller.

Samen bankieren

Rabobank Foundation  
steunt in Nederland sociale 
ondernemingen en stichtingen. 
Ondernemers die kansen 
creëren voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Zoals de Koeckebackers.

Ondersteuning van coöperaties
Rabobank gelooft in de 
kracht van samenwerken. 
Mensen en bedrijven  
hebben meer impact als  
ze samen optrekken. 

Sociaal 
ondernemen

Lokale Initiatieven. Sociaal en economisch.

Coöperatie Planner
Praktische gids voor nieuwe coöperaties

Meer projecten
MeerMeerMeer

https://www.rabobank.nl/images/cooperatieplanner_29849651.pdf
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/netherlands/apply/index.html
https://www.rabobank.nl/particulieren/toegankelijkheid/samen-bankieren/
https://www.rabobank.nl/static/appls/campagne-passi/?utm_campaign=pa-passi-jongerenrekening&utm_source=google&utm_medium=sea_google_search&utm_content=969893518-50886067151-kwd-299625098369-g-c&utm_term=passi.e&utm_conn_number=1&utm_conn_id=41686-DE4SFJY6QB3CW-245522255517
https://www.rabobank.nl/particulieren/jongeren/leren-omgaan-met-geld/pinpin/
https://www.rabobank.nl/particulieren/actueel/items/peaks-beleggen-met-uw-wisselgeld.html


aan investeringen met 
lease per dag. 20% van  
de leases is 2e hands.

ARNHEM/NIJMEGEN

8 
rapportcijfer

€ 8,7 
mln

€ 3,6 
mln

8,4 
rapportcijfer

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

4476 aanmeldingen  
voor het startersevent

zakelijke financieringen 
per dag

Recent heeft Tellow het 
Zeker-Online-Keurmerk 
bemachtigd.

StartUp Now: kom maar 
op met dat plan!

Rabo&Co: financiering  
via vermogende klanten.

Lease: 90% krijgt een  
offerte in 1 minuut. 

Tellow: slimme boekhoud 
app voor ZZP-ers.

Ondernemerschap Circulaire economie
13 regionale projecten 
met klanten voor een 
circulaire economie.

Moonshot innovatie campagne 
In de Moonshot-campagne wor-
den medewerkers uitgedaagd 
om met ideeën en nieuwe  
verdienmodellen te komen die 
de Rabobank nog klantgerichter 
maken. 

3 winnaars
Drie winnende teams krijgen 
de mogelijkheid om hun 
eigen startup te beginnen. 
De winnaars zijn FarmBit, 
mOOvement en SpeedO.

100 circulaire actieplannen met ondernemers 
Rabobank, KPMG en MVO Nederland slaan de handen 
ineen om circulaire actieplannen in het bedrijfsleven 
aan te jagen. Met als doel om dit jaar samen met 
onder nemers 100 circulaire actieplannen te realiseren. 

Meer informatie
Meer informatie

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/articles/2016/rabobank-brings-the-circular-economy-to-life.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/customer-focus/innovation/innovative-entrepreneurs/articles/20170530-new-rabobank-moonshots-and-startups-present-themselves-on-demo-day.html


Verenigingsleven 
Verenigingsleven vormt in Nederland 
het cement van de samenleving.  
Rabobank helpt verenigingen met het 
vergroten van hun zelfredzaamheid.

48 %

32 miljoen

Sport 14 mln 
Hockey, dames wielrennen, 

fietstalentjes, gehandicapten 
sport.

Cultuur 9 mln
Rabo Familiedag, 

Beats by Bach, Kunstbende 
en Mojo/Lowlands.

1.250

Vitale leefomgevingen zijn  
essentieel. Rabobank draagt 
bij aan duurzame lokale 
activiteiten die de leefom-
geving en de sociale cohesie 
door sport, cultuur en het 
vereningsleven versterken.

  

Rabobank is met 48 % van 
alle groenfinancieringen 
in Neder land de grootste 
Groenbank.

Duurzame energie
Rabobank investeert € 4,9 miljard* 
in energieopwekking waarvan 

 

in duurzame energie. 

€3,8 mrd
76 %

Rabobank financiert Nederland’s grootste burgerinitiatief
De coöperaties Zeeuwind en Deltawind - samen 4000 leden -  
initieerden het windpark bij de Krammersluizen in Zeeland: 
groene stroom voor ruim 100.000 huishoudens.

€ 215 mln

Regioscan
Onze Regioscans geven  
inzicht in regionale uitda-
gingen. Ze worden gebruikt tijdens  
klantcontacten en in dialoogsessies  
over de toekomst met onze leden  
en stakeholders en vormen zo het  
startpunt voor verbeteringen. 

Lokale leefomgeving
Rabo Groenhypotheek 
Een hypotheek met rentekorting voor 
kopers van een duurzaam gebouwde 
nieuwbouwwoning met een Groen- 
verklaring.

Rabobank zet in op een 100%  
duur zame commerciële vastgoed 
portefeuille binnen 10 jaar Samen  
met lokale banken en GreenHome.

Duurzaam wonen Sponsoring
Onze sponsoring in sport en cultuur draagt bij aan de  
ontwikkeling van een vitale samenleving. 

Duurzaam vastgoed
stichting en en verenigingen in sport en cultuur 
ondersteunden we in 2017.



  

Food
Met kennis, netwerken en financiering helpen wij 
voedselproducenten om duurzaam te produceren.

Groente laten groeien op 
100% duurzame energie 

De productie van groente, fruit, 
planten en bloemen vraagt veel 
warmte. Aardwarmte is een 
100% duurzame oplossing. Met 
steun van Rabobank onderzoekt 
Trias Westland of de aardlaag op 
4 kilometer diepte genoeg win-
bare warmte bevat om in een 
groot deel van de Westlandse 
warmtebehoefte te voorzien.

Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij
Natuur en landbouw kunnen niet zonder 
elkaar. Rabobank ontwikkelde een nieuw 
instrument dat biodiversiteitsversterken-
de prestaties in de melkveehouderij een-
voudig meetbaar maakt.

F&A ondernemers in hun kracht
Via ontwikkelprogramma’s zet Rabobank haar kennis en netwerk in om 
boeren en tuinders te helpen bij de uitdagingen van de toekomst.

Samen met: Friesland Campina, WNF

Boer zoekt Boer 
Stoppen met  
boeren maar geen 
opvolger hebben,  
is een hele uitdaging. Rabobank 
professionaliseert het project 
‘Boer zoekt Boer’ waarin boeren 
en potentiële opvolgers met 
elkaar in contact worden  
gebracht.

‘Klimaatneutrale’ eieren, 
haanburgers van kuikens die 
anders op dag 1 worden vergast 
– Kipster heeft hart voor pluim-
vee. Rabobank steunt dit bedrijf 
bij het ontwikkelen van haar 
innovaties.

De keten van je eten 
Groeit chocolade aan een boom? 
Het nieuwe kookboek Roots Kids 
verhaalt over voedselketens en 
over issues als gezond, suiker en 
verspilling. Zo helpt Rabobank 
kinderen bij bewustwording.

780.000 kG VOEDSEL
DEZE SOEP REDT PER JAAR

Anti-verspillingscampagne
In de keten van boer tot bord 
wordt 1⁄3 van het voedsel  
nodeloos verspild. Samen met 
Natuur & Milieu maken we  
consumenten bewust van hun 
voedsel  verspillings  gedrag. 

Jong geleerd is… 
‘Smaaklessen’ van het  
Voedsel educatie Platform  
versterkt de kennis over voeding  
op basis scholen. Rabobank is 
hoofd sponsor van het platform.

Meer weten?
Meer informatie

Bestel

Meer weten?

Zie voor tips

https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/mkb-ondernemers/duurzaam-ondernemen/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/actueel/items/smaakles-voor-de-basisschool.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/rabobank-foundation-news/2017/rabobank-foundation-launches-children-s-cookery-book-roots-kids.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/articles/2016/reducing-waste-and-adding-value.html
https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/grootzakelijk/bedrijfsoverdracht/agrarisch-overdragen-zo-vindt-u-de-juiste-kandidaat/


€ 97,8 mrd

$1.000.000.000Growing a better 
world together 
Hoe voeden we 10 miljard 
mensen in 2050 duurzaam?

Als wereldwijd leidende food en  
agri bank nemen we nadrukkelijk 
onze verantwoordelijkheid in de 
wereld voedselproblematiek. Hierbij 
zetten we onze kennis, netwerken 
en financiële oplossingen in. In het 
bijzonder op 4 sleutelgebieden: 
Aarde, Afval, Stabiliteit & Voeding.

Financiering food en agri

wereldwijd

16% Vlees

19% Granen

23% Zuivel

15% Overig

3% Dranken

10% Groenten en fruit

5% Detailhandel

9% Food en agri

Verduurzamen food en agri ketens wereldwijd
5 Innovatieprojecten 
met WNF in  
5 ketens en  
5 landen

2 Zalm in  
Chili

3 Palmolie in  
Indonesië

5  Soja/vlees  
in Brazilië

1 Melk in  
Nederland

4  Suiker in  
India

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

Oogstverbetering dankzij  
handzame bodemscanner
Gezonde landbouwgrond is van levens-
belang voor elke agrariër. Dankzij een 
investering van Rabobank Foundation 
behalen tientallen Keniaanse boeren  
met deze scanner tot wel 300% hogere 
opbrengsten.

Samen met de VN 

Fonds voor Bosbescherming en  
Duurzame Landbouw 
Met de Kickstart Food versnelt de  
Rabo bank de transitie naar duurzame  
voedselproductie. In partnerschap met  
het milieubureau van de VN heeft Rabo-
bank het initiatief genomen voor een fonds 
om de bescherming van bossen en duur-
zame landbouw te versnellen. De focus 
voor projecten ligt in eerste instantie op 

Brazilië en Indonesië. Kickstart Food  
is een open platform.  

Rabobank nodigt sta-
keholders uit de 
gehele voedsel- 

en landbouw-
sector uit om zich 

aan te sluiten.

Meer Meer informatie

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/kickstart-food/index.html
https://www.rabobank.com/nl/raboworld/articles/kenyan-farmers-enthusiastic-about-soil-scanner.html


Our future 4.900.000

1965
Vestigingen

7,2 miljoen
Klanten

14,2 miljard
Krediet Portefeuille
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Rabobank Foundation
bereik

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

Rabo Development
Portefeuille wereldwijd (cijfers 2016)

aan garanties, leningen, donaties 
en technische assistentie

€ 25 mln
Internationale erkenning 
van de FAO voor onze  
jarenlange inzet om kleine 
boerengemeenschappen 
te versterken.

Jacques Diouf Award

Agrarische ondernemers kennis en netwerken bieden

Global Farmers is een community dóór  
en vóór Rabobank boeren - dat is het  
uitgangspunt van ons nieuwe online 
platform. 

Rabobank  
Global Farmers  
Master Class1

Waarmee we 130 boe-
ren uit de hele wereld 
hielpen een toekomst-
visie te ontwikkelen.

mondiale zuivelbedrijven

17
van de
TOP

20

Rabobank ondersteunt de 
hele keten van boer tot beker

drankenproducenten

18
van de
TOP 

25

90 analisten 
van Rabo Research Food & Agri-
business delen onafhankelijk ad-
vies met en spotten kansen voor 
F&A- ondernemers wereldwijd.

Innovatie food en agri 
Op F&A Next brachten we  
160 start-ups, 110 investeerders 
en 70 cor  porates samen om zo  
innovatie te stimuleren. 

Met 4 FoodBytes! in 2017 boden 
we aan 80 food en agri startups 
een inter nationaal podium.

Met een impact op bijna 5 miljoen kleinschalige boeren 
stimuleren we de zelfredzaamheid van agrariërs in 
ontwikkelingslanden.

288 project- 
partners

23 landen
Meer over Rabobank Foundation

Meer over Rabo Development

Community

Meer Meer

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/index.html
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/food-agribusiness/rabo-development/index.html
https://www.globalfarmers.com/login?returnUrl=%2F
https://www.rabobank.com/nl/raboworld/articles/fa-next-2018-all-about-robotics.html
http://www.foodbytesworld.com/


29%
5.466 medewerkers schenken 
maandelijks 4 euro aan dit 
fonds voor duur  zame 
projecten in ontwikkelings-
landen. Rabobank 
verdubbelt dit bedrag. 

€ 727.000  
naar projecten  

in 23 landenminder CO₂ per fte 
sinds 2008

Rabobank
is klimaatneutraal sinds 2007

Organisational Health Index

Rabobank is onderscheiden als  
‘highly commended company’ 
tijdens European Diversity Award 

in Londen. Een prijs voor onze goede 
prestaties wat betreft ontwikkeling van 
diversiteit en inclusiviteit.De toekomstige Rabobank is een inventieve, daad

krachtige en naar buiten gerichte organisatie. Om te 
weten waar we staan in deze transitie meten we 

wereldwijd de cultuur, betrokkenheid, daad- en 
innovatiekracht van onze medewerkers.

2008

2017

Rabo Foundation 
Medewerkersfonds

Luisteren

9 Dialoogsessies met onze 
klanten die we vragen om 
op strategisch niveau 

mee te denken over de thema’s  
die voor Rabobank het meest 
relevant zijn.

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

Artists in Residence
Speelt kunst een rol bij de transi-
tie van de Rabobank? Artist in 
residence Lucas de Man presen-
teert zijn verrassende bevindin-
gen in het Stedelijk Museum met 
de titel ‘Het wordt altijd anders’ .

Meer 

Meer

https://www.rabobank.com/duurzaamheid
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/art-collection/index.html


Lees hier meer over de impact en resultaten van Rabobank in 2017

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