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Voor u ligt de maatschappelijke verslaglegging 2014 van de Rabobank Groep. 
In dit verslag lichten wij ons duurzaamheidsbeleid toe en leggen wij verant
woording af over de belangrijkste resultaten op het gebied van duurzaam
heid in 2014. 

De schrijfstijl van de verslaglegging is gewijzigd ten opzichte van vorige verslagen. Om het 

verslag toegankelijker te maken hanteren we het perspectief van de wijvorm. Overal waar de 

woorden ‘we’ of ‘wij’ gebruikt worden, wordt de Rabobank Groep bedoeld.

In het Jaarverslag 2014 Rabobank Groep heeft de Rabobank de financiële en duurzaamheids

verslaggeving geïntegreerd. Hiermee wordt een samenhangend beeld gegeven van de relevante 

financiële en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de Rabobank en haar 

klanten.

De inhoud van het maatschappelijk deel van de verslaglegging van de Rabobank is volledig 

geverifieerd door KPMG Sustainability en voorzien van een assurancerapport met een zoge

noemde redelijke mate van zekerheid. Het maatschappelijk deel van het jaarverslag is een integraal 

onderdeel van het jaarverslag. Op de corporate website is een document (Maatschappelijke 

Verslaglegging 2014) geplaatst waaraan het maatschappelijk deel van het jaarverslag is 

ontleend. Het document Maatschappelijke Verslaglegging 2014 bevat de maatschappelijke 

verslag legging, de rapportagegrondslagen en het assurance rapport.

Het jaarverslag wordt extern gepubliceerd, waarbij het accent ligt op online beschikbaarheid 

via de corporate website. De informatie in het verslag is bestemd voor leden, klanten, mede werkers, 

analisten, investeerders, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en wetenschappers.

De maatschappelijke verslaglegging 2014 is gebaseerd op de G4richtlijnen voor duurzaamheids

verslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI) in overeenstemming met de Comprehensive

optie. Tevens is gebruikgemaakt van de Financial Services Sector Supplement (FSSS) van het GRI. 

Dit zijn aanvullende verslaggevingscriteria voor de financiële sector. In dit verslag en op de cor

porate website van de Rabobank is een tabel opgenomen waarin staat aangegeven waar 

precies in het verslag over de GRIrichtlijnen gerapporteerd wordt.

Over dit verslag
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GRI-principe: materialiteit
De maatschappelijke verslaglegging 2014 van de Rabobank geeft een toelichting op de materiële 

verslagonderwerpen uit het verslagjaar 2014. De materialiteitsanalyse voor het jaarverslag van 

de Rabobank is gebaseerd op de G4richtlijnen van GRI. De materialiteitsanalyse verschaft 

inzicht in de keuzes die zijn gemaakt voorafgaand aan het opstellen van het verslag. In de 

materialiteits analyse wordt per onderwerp het belang voor stakeholders afgezet tegen het 

belang voor de onderneming. 

GRI-principe: betrokkenheid van belanghebbenden
De materialiteitsanalyse voor het jaarverslag 2014 Rabobank Groep is opgezet vanuit het 

belang van de stake holders maar nog niet gevalideerd door deze stakeholders. Het is nu nog 

vooral een inschatting door de Rabobank. Daarbij wordt aangesloten bij de richtlijnen van GRI 

en bij het rapportageraamwerk van het IIRC. Het jaarverslag 2014 Rabobank Groep is opgezet 

vanuit de belangen van vier belangrijke stakeholder groepen van de Rabobank:

• Klanten: hoofdstuk Klantfocus;

• Medewerkers: hoofdstuk Medewerkers in hun kracht;

• De maatschappij: hoofdstuk Betekenisvolle coöperatie;

• En tot slot onze financiële belanghebbenden: hoofdstuk IJzersterke bank.

De stakeholderdialoog vormt voor de Rabobank de belangrijkste informatiebron over wat de 

samenleving van de Rabobank Groep verwacht.

GRI-principe: volledigheid
De informatie in dit verslag heeft betrekking op alle onderdelen van de Rabobank Groep. Er is 

informatie verzameld via gesprekken met directieleden en uit centrale informatiesystemen of 

bronnen. Daar waar de verslaglegging minder ver reikt en zich beperkt tot slechts één of 

enkele groepsonderdelen binnen of buiten Nederland, is dat expliciet aangegeven. Dit is ook 

het geval wanneer van een onderwerp geen volledig beeld kan worden gegeven. Over nieuw 

verworven bedrijfsonderdelen rapporteert de Rabobank volledig het jaar volgend op de acquisitie. 

Over afgestoten onderdelen rapporteert de Rabobank niet meer vanaf het jaar van afstoten. 

Proces van verzamelen van gegevens over duurzaamheid
Het verzamelen van gegevens over duurzaamheid bij de onderdelen van de Rabobank Groep 

gebeurt op dezelfde wijze als in 2013. Inhoudelijk is de afdeling Duurzaamheid daarvoor verant

woordelijk en verzorgt Control Rabobank Groep (CRG) de informatieverzameling.

De duurzaamheidsinformatie van de groepsonderdelen en van de lokale Rabobanken wordt 

verkregen met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn 

gebaseerd op externe richtlijnen die de Rabobank Groep onderschrijft en op interne business

principes en beleid. De duurzaamheidcoördinator van het betreffende groepsonderdeel of de 

lokale Rabobank is verantwoordelijk voor het verzamelen en rapporteren. Ook worden 

gegevens uit centrale managementinformatiesystemen betrokken. CRG en Duurzaamheid 

voeren na aanlevering een plausibiliteitscheck uit. Als aangeleverde gegevens niet volledig zijn, 

kunnen ze geëxtrapoleerd worden. Waar dit het geval is, is dat expliciet in dit verslag vermeld.

Verslagleggingsprincipes
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Berekening gegevens bedrijfsinterne milieuzorg
De gegevens met betrekking tot de interne bedrijfsvoering van de Rabobank zijn veelal gebaseerd 

op facturen of op registratie en managementgegevens uit eigen managementinformatie systemen 

of afkomstig van leveranciers. Voor de benodigde omrekeningen wordt gebruik gemaakt van 

factoren uit betrouwbare bronnen en van vastgestelde protocollen.

Zo worden bijvoorbeeld voor de omrekening van het elektriciteits en gasverbruik naar TJ en 

CO2omrekeningsfactoren van CE Delft en TNO gebruikt en het Greenhouse Gas Protocol (GHG) 

van DEFRA voor de omrekening van leasekilometers naar CO2uitstoot. Voor de berekening van 

de CO2uitstoot (direct en indirect) is een CO2inventaris opgezet volgens de GHGmethodiek. 

De bedrijfsvoeringsinformatie ten behoeve van de klimaatvoetafdrukrapportage is gebaseerd 

op de periode van 1 oktober 2013 tot 30 september 2014.

Het integrale jaarverslag en de maatschappelijke verslaglegging worden in maart gepubliceerd 

op de corporate website van de Rabobank.
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Totaal duurzaam
�nancieren
21.903 miljoen euro

+2%
vergeleken met 
ultimo 2013

Kerngegevens

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010

Bedragen in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011 2010

Betekenisvolle coöperatie

Ondersteunen lokale gemeenschappen

Rabobank Foundation (binnen- en buitenland) 19,5 16,4 19,8 15,7 21,7

Coöperatiefondsen (lokale Rabobanken) 36,4 44,1 42,8 37,0 28,3

Donaties Rabobank Groep 8,0 8,0 4,6 5,2 4,2

Emissies en klimaatvoetafdruk

CO2-uitstoot bedrijfsvoering (x 1.000 ton CO2) 112 135 143 142 156

CO2-uitstoot per fte (ton CO2) 2,0 2,1 2,2 2,2 2,4

Klantfocus

Particuliere klanten

Net Promotor Score (NPS Advies Q4)1 17 12 - - -

Customer Effort Score (CES Dagelijkse bankzaken Q4)2 67 66 - - -

Customer Advocacy Score (CAS Advies Q4)3 61% 59% - - -

Tevredenheid dagelijkse bankzaken 7,9 7,7

Private-banking klanten

Net Promotor Score (NPS Advies Q4)1 29 20 - - -

Customer Effort Score (CES Dagelijkse bankzaken Q4)2 68 66 - - -

Customer Advocacy Score (CAS Advies Q4)3 69% 64% - - -

Tevredenheid dagelijkse bankzaken 7,9 7,7 - - -

Bedrijven

Net Promotor Score (NPS Advies Q4)1 10 1 - - -

Customer Effort Score (CES Dagelijkse bankzaken Q4)2 52 43 - - -

Customer Advocacy Score (CAS Advies Q4)3 53% 48% - - -

Tevredenheid dagelijkse bankzaken 7,1 6,9 - - -

Dichtbij

Lokale Rabobanken 113 129 136 139 141

Vestigingen 547 656 826 872 911

Geldautomaten 2.305 2.524 2.886 2.949 2.963

Leden (x 1.000) 1.959 1.947 1.918 1.862 1.801

Aantal gebruikers mobiel bankieren (x 1.000)4 2.271 1.784 1.086 410 136

Beschikbaarheid internet betalen & sparen5 98,9% - - - -

Beschikbaarheid mobiel bankieren5 99,0% - - - -

Buitenlandse vestigingsplaatsen 440 769 759 761 682

Marktaandelen (in Nederland)

Hypotheken 22% 26% 31% 32% 29%

Sparen 36% 38% 39% 39% 40%

Handel, Industrie en Dienstverlening (HID) 39% 44% 43% 42% 42%

Food en agri 85% 85% 85% 83% 84%

Totaal duurzaam beheerd en bewaard vermogen 
voor klanten 2.101 1.739 964 791 682

Duurzame funding 2.905 2.870 2.788 3.184 3.668

Duurzaam Financieren

Totaal duurzaam financieren 21.903 21.391 8.997 7.388 5.664

Duurzaam 17.271 17.417 7.071 5.458 4.299

Access to finance 1.659 1.820 1.926 1.930 1.365

Maatschappelijke dienstverlening 2.973 2.155 - - -

Duurzaam sparen

Rabo Groensparen 2.093 2.140 1.222 948 425

Rabo Maatschappelijk Verantwoord Deposito 216 100 - - -

1 NPS: hiermee geven we het antwoord 

weer van de klant op de vraag ‘Zou u 

ons aanbevelen?’

2 CES: hiermee meten we de beleving van 

het contact met de bank vanuit de ogen 

van de klant. 

3 CAS: dit betreft een indicator die aangeeft 

in hoeverre we handelen vanuit het klant

belang. 

4 Gebruikers die minimaal eens in de drie 

maanden inloggen. 

5 Gemiddelde beschikbaarheid gemeten 

over 12 maanden.

Kerngegevens
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Aantal medewerkers
48.254 fte

-15%
vergeleken met 
ultimo 2013

Kerngegevens

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010

Bedragen in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011 2010

Medewerkers

Personeelsgegevens

Aantal medewerkers (in fte’s) 48.254 56.870 59.628 59.670 58.714

Personeelskosten 5.086 5.322 5.325 4.862 4.919

Medewerkersvitaliteitscore 63% 67% 65% 65% -

Ziekteverzuim 3,7% 3,5% 3,6% 3,9% 3,8%

Vrouwen in dienst 53,3% 53,5% 53,6% 53,9% 54,3%

Vrouwen in hogere functies (≥ schaal 8) 28,5% 27,6% 27,4% 25,8% 24,6%

Opleidingsinvesteringen 77,4 91,2 89,1 93,0 87,9

Opleidingsinvesteringen in euro’s per fte 1.605 1.603 1.530 1.587 1.497
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Strategie

Klantfocus
De Rabobank voelt zich vanuit haar oorsprong medeverantwoordelijk voor de sociaaleconomi

sche ontwikkeling van de omgeving en van de netwerken van haar klanten. Dat is onze opdracht. 

We willen via samenwerking onze klanten en hun leef en werkomgeving sterker maken. 

De opdracht komt kernachtig tot uitdrukking in onze reclamecampagne ‘Een aandeel in elkaar’.

De klant is de kern van het bestaan van de coöperatieve Rabobank. Het verder activeren van de 

klantfocus bij iedere medewerker van de Rabobank heeft als doel onze klant en zijn belangen 

centraal te stellen in alles wat we zeggen en doen. Hierbij streven we naar concrete resultaten 

en aantoonbare impact voor onze klanten.

Visie 2016
De Rabobank heeft te maken met ingrijpende veranderingen in haar omgeving. Klanten willen 

eenvoudige en transparante financiële dienstverlening en ze willen altijd en overal hun bank

zaken kunnen regelen. Tegelijkertijd heeft de beperkte economische groei tot gevolg dat de 

opbrengsten stagneren en de kosten kredietverliezen hoog blijven. Vanwege deze ontwikke

lingen heeft de Rabobank in 2013 het programma Visie 2016 opgezet. Dit programma richt zich 

op een betere klantbediening tegen lagere kosten. Tussen nu en 2016 zetten we in op vijf ver

anderingen die ons helpen onze doelen te realiseren:

1. We versterken onze coöperatieve identiteit in ons dagelijks handelen.

2. We focussen op het geven van advies aan huidige klanten en specifieke doelgroepen.

3. We vergroten onze impact in de samenleving.

4. We virtualiseren onze dienstverlening.

5. We reduceren onze kosten en spreken elkaar daarop aan.

Samen Duurzaam Sterker
De Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten 

naar het realiseren van hun ambities in en voor een duurzame samenleving. In 2014 hebben 

we onze ambities voor onze bijdrage aan een duurzame ontwikkeling tot 2020 expliciet en 

meetbaar gemaakt in de nota Samen Duurzaam Sterker. Onze maatschappelijke bijdrage 

bestaat uit het versnellen van de verduurzaming van de wereldwijde landbouw en voedsel

voorziening en het versterken van de vitaliteit van gemeenschappen. Door onze financiële 

dienstverlening, kennis en relevante netwerken te verbinden met de ambities van onze klanten, 

worden we samen duurzaam sterker. Duurzaamheid wordt daarbij een integraal onderdeel van 

de samenwerking. Om dit op korte termijn te bereiken hebben we ook de ambities voor de 

eigen inzet aangescherpt. De voortgang van de realisatie van onze ambities meten we met 

prestatieindicatoren. We gaan daarover rapporteren aan onze stakeholders. We gaan de 

dialoog met hen aan en stellen mede op basis hiervan periodiek onze doelen bij. Dit moet 

ertoe leiden dat we in 2020 door onafhankelijke deskundigen tot de duurzaamste mondiaal 

opererende algemene banken worden gerekend.
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Medewerkers in hun kracht
De Rabobank streeft naar een bedrijfscultuur om trots op te zijn. Met een aansprekende cultuur 

willen we invulling geven aan ons dagelijks handelen. In 2013 is de Rabobank gestart met een 

groepsbreed cultuurprogramma. Dit programma is gericht op de houding en het gedrag van 

de medewerkers in het dagelijks handelen. De Rabobank is ervan overtuigd dat de waarden 

respect, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit levend en verankerd dienen te zijn bij alle 

medewerkers.

Maximale klantgerichtheid vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Onze focus ligt 

op het aantrekken en ontwikkelen van talent. Sterk leiderschap en gemotiveerde medewerkers 

zijn nodig om de veranderingen binnen de bank te begeleiden en vorm te geven. Onze mede

werkers maken de bank en hebben hierin een uiterst belangrijk aandeel.

Betekenisvolle coöperatie
Het coöperatieve model is het fundament onder de Rabobankorganisatie. Twee miljoen klanten 

in Nederland zijn lid van hun lokale Rabobank. Via een ledenraad hebben ze de mogelijkheid 

om mee te praten en mee te beslissen over het beleid van de lokale Rabobank. Op die manier 

zorgen de leden ervoor dat de lokale Rabobanken voeling houden met de samenleving 

waarvan ze deel uitmaken. ‘Coöperatief bankieren’ is gebaseerd op vier aandachtsgebieden die 

verbonden zijn met de financiële producten en diensten van de Rabobank: een langdurige 

relatie, inzet voor een betere wereld, participatie en soliditeit.

De Rabobank kiest het klantbelang als vertrekpunt in haar dienstverlening. Daarbij hanteert ze 

een langetermijnoriëntatie. Volgens haar coöperatieve beginselen probeert de Rabobank haar 

klanten altijd verantwoord te helpen, ook in economisch moeilijke tijden. Om onderscheidend 

te blijven, moeten we onze coöperatieve identiteit versterken. Daarom ontplooit de Rabobank 

initiatieven om de invloed en betrokkenheid van leden te vergroten. We willen onze coöpera

tieve missie nadrukkelijker koppelen aan de bancaire dienstverlening. Dat gebeurt op de eerste 

plaats in de dagelijkse financiële dienstverlening aan de klant, maar ook door meer te partici

peren in lokale en virtuele netwerken.

Food en agri
De Rabobank is internationaal de leidende bank in de landbouw en de voedselproductie, met 

92,3 miljard euro aan financieringen in de hele keten en in de belangrijke agribusinesslanden. 

Als wereldwijde food en agribank presenteerden we in 2014 onze visie op voedselzekerheid op 

de lange termijn, Banking for Food, en onze rol daarin. Onze klanten ondersteunen we door ze 

toegang te geven tot financiering, kennis en netwerken.

Banking for Food
In de visie Banking for Food benadrukken we dat er een rol ligt voor de Rabobank in het aan

pakken van het wereldvoedselvraagstuk, namelijk het duurzaam voeden van meer dan 9 miljard 

mensen in 2050. We hebben een uitstekende uitgangspositie door onze aanwezigheid in de 

belangrijkste voedselproducerende en –consumerende landen en in de voedselketen. 

Met Banking for Food benoemen we concrete doelen en prioriteiten voor een gezamenlijke en 

geïntegreerde aanpak en stippelen we de weg uit om ze te bereiken.

Om Banking for Food helder te communiceren hebben we twee infographics gemaakt; de 

eerste geeft de oplossingen van Banking for Food weer vanuit het perspectief van onze klanten 

en de tweede is een weergave van de vier bouwstenen van Banking for Food. Deze infographics 

zijn beschikbaar op onze corporate website.
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Vernieuwing governancestructuur en actualisatie Strategisch Kader
De lokale Rabobanken in Nederland zijn stuk voor stuk zelfstandige coöperaties. Dat geldt 

ook voor Rabobank Nederland, hun centrale organisatie. In de jaren negentig begon binnen 

de bank een discussie over haar status als coöperatie. Een belangrijke uitkomst was toen dat 

iedere generatie de coöperatie opnieuw moet uitvinden. Inmiddels is de tijd gekomen om de 

coöperatie opnieuw onder de loep te nemen.

Intern en extern zijn er diverse aanleidingen voor een herbezinning op de bestaande 

governancestructuur van de Rabobank, waaronder de ontwikkeling op de financiële markten, 

de verschuiving van het toezicht naar de Europese Centrale Bank en nieuwe Europese wet 

en regelgeving die aanvullende eisen stelt aan de inrichting van de bank. Ten slotte blijft de 

kostenbelading de komende jaren een punt van aandacht.

In dit kader is door de raad van bestuur besloten om een commissie Governance in te stellen. 

De commissie heeft de opdracht om de raad van bestuur te adviseren over de inrichting en 

besturing van de Rabobank. Het einddoel is te komen tot een structuur en een cultuur die 

robuust en toekomstbestendig is én bijdraagt aan herstel van het vertrouwen in de Rabobank.

De commissie Governance heeft als eerste stap een aantal basisprincipes geformuleerd 

alvorens te komen tot voorstellen voor concrete aanpassingen. Deze basisprincipes zijn in 2014 

door de centrale kringvergadering onderschreven:

• Coöperatie blijft bestaan

• Dienstverlening is dicht bij de klant

• Financiële kracht van het collectief en efficiënte bedrijfsvoering

• Integer bestuur

• Maatschappelijke betrokkenheid

• Onafhankelijk toezicht

De verschillende scenario’s hebben invloed op de toekomstige structuur van de organisatie. 

Voorstellen tot aanpassing van de structuur bespreekt de commissie Governance intensief met 

de lokale Rabobanken. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan de raad van bestuur. 

Standpuntbepaling en besluitvorming over het bestuursmodel vinden naar verwachting in de 

eerste helft van 2015 plaats.

Aansluitend aan de governancediscussie zal de Rabobank in 2015 verkennen hoe het toe

komstige Strategisch Kader eruit moet zien. Naast de uitkomsten van de governancediscussie 

nemen wij een aantal belangrijke thema’s mee in dit proces. Zo speelt de vraag welke keuzes 

we gaan maken in de kredietverstrekking om gezonde vermogensratio’s te behouden. 

Voor onze kernklanten, een brede klantengroep in Nederland en internationale food en agri

klanten, blijft het loket van de kredietverlening geopend. Ook zullen we strategische keuzes 

rond de vermogensallocatie ter discussie stellen. Daarnaast is de omgeving waarin de 

Rabobank bankiert van invloed op hoe het Strategisch Kader eruit moet komen te zien. 

Naast ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, is het van belang rekening te houden 

met technologische ontwikkelingen en innovatie.
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Materialiteitsanalyse maatschappelijke verslaglegging
De materialiteitsanalyse voor het jaarverslag 2014 is opgezet vanuit de Global Reporting 

Initiative (GRI) G4verslagleggingsrichtlijnen en het belang van onze stakeholders. We doen 

onderzoek onder verschillende stakeholdergroepen waarin we meten wat onze stakeholders 

belangrijk vinden en hoe ze de prestaties van de Rabobank waarderen op die onderwerpen. 

De vertaling van deze analyse naar het jaarverslag is nu nog een inschatting door de Rabobank. 

De impact van de analyse wordt onderkend en we hebben maatregelen genomen om de risico’s 

te mitigeren. Voor het verslag over 2015 gaan we dat anders doen en wordt de materialiteits

analyse getoetst bij onze stakeholders. We zullen daarbij aansluiten bij de richtlijnen van 

GRIG4richtlijnen en bij het rapportageraamwerk van het International Integrated Reporting 

Committee (IIRC). Daardoor wordt de materialiteitsanalyse nog meer dan nu de ruggengraat 

voor de opzet en inhoud van het verslag.
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Nr. Materieel onderwerp Rabobank Toepasselijke GRI-aspecten Pagina Belanghebbenden
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1 Vertrouwen herstellen Economische prestaties 19, 34, 42 � � � �

2 Klantfocus Economische prestaties 19, 25 � �

3 Cultuur en gedrag Compliance (productverantwoordelijkheid), 
Compliance (maatschappij), Product- en 
service-informatie1

34, 120
� � � � �

4 Virtualisering van de dienstverlening Economische prestaties 22, 55, 58, 120 � �

5 Duurzame landbouw en voedselzekerheid Indirecte economische gevolgen 14, 27, 64, 121 � � �

6 Beloning Bestuur2 114 � �

7 Privacy en informatiebeveiliging Privacy van klanten 22, 44, 86 � �

8 Menselijk kapitaal en talentmanagement Werkgelegenheid 33 �

9 ESG-kansen en -risico's klanten Actief eigenaarschap1, Productportfolio1 30, 110 � �

10 Financiële soliditeit Economische prestaties 40 � � �

11 Beschikbaarheid online diensten Product- en service-informatie1 21 �

12 Medewerkersbetrokkenheid bij duurzaamheid Opleidingen 33 �

13 Duurzaam beleggen stimuleren Actief eigenaarschap1, Productportfolio1 29, 30, 110 � �

14 Transparantie N.v.t. 1 � � � � � �

15 Contact met stakeholders Contact met stakeholders2 13, 112, 113, 
128, 131

� � � � � �

16 Vitale gemeenschappen versterken Lokale gemeenschappen1 27, 105 � �

17 Diversiteit en gelijkwaardigheid stimuleren Diversiteit en gelijke kansen, Gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen

35, 36, 129
� �

18 Circulaire economie bevorderen Actief eigenaarschap1 29, 72 �

19 Rechtstreekse milieuvoetafdruk Emissies, Energie 31 �

1 Onderdeel van GRIG4 Financial 

Services Sector Supplement (FSSS).

2 Onderdeel van GRIG4 General 

Standard Disclosures.
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Klantfocus

We streven naar een hoge tevredenheid onder klanten. Dat doel kunnen we 
alleen bereiken als alle medewerkers daadwerkelijk de klant centraal stellen. 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat onze klanten in 2014 over onze 
dienstverlening meer tevreden zijn dan in 2013. 
Tegelijkertijd vertellen onze klanten dat ze méér van de Rabobank 
verwachten. We zouden ons beter moeten onderscheiden door meer 
transparant, voorspelbaar en persoonlijk te zijn. Veel klanten geven bijvoor
beeld aan ontevreden te zijn over lange doorlooptijden en gebrekkige 
communicatie. Ook onze eigen medewerkers geven in de cultuurenquête 
aan dat ze meer tijd willen besteden aan klanten: de aandacht gaat nog te 
veel uit naar interne zaken, mede als gevolg van regelgeving. 
We zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor onze klanten en 
de samenleving. De wil om de landbouw en de voedselvoorziening wereld
wijd te verduurzamen wordt steeds sterker. Ook groeit het inzicht dat een 
gezonde balans tussen welvaart en welzijn essentieel is voor een vitale 
samenleving en dat de beste oplossingen ontstaan door samenwerking. 
Deze ontwikkelingen sluiten precies aan op de maatschappelijke rol die de 
Rabobank wil vervullen. Want we willen samen met onze klanten duurzaam 
sterker worden.

Klanttevredenheid
De tevredenheid onder onze klanten meten we aan de hand van de Net Promotor Score (NPS) 

over onze adviseurs, de Customer Effort Score (CES) over het gemak waarmee de klant zaken bij 

ons kan regelen, en de Customer Advocacy Score (CAS) over de mate waarin de klant vindt dat 

we vanuit zijn belang handelen. Uit ons onderzoek blijkt dat de NPS over onze adviseurs in 

2014 is gestegen, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Ook de CAS maakt, na een terugval 

gedurende het jaar, een positieve beweging door. De CES dagelijkse bankzaken is hoog en vrij 

stabiel in de particuliere markt en maakt bij bedrijven duidelijk een inhaalslag.

De Rabobank heeft het afgelopen jaar op alle indicatoren een (lichte) stijging laten zien of is 

constant gebleven. We meten niet alleen de NPS, CES en CAS, maar vragen onze klanten ook 

om hun tevredenheid in een rapportcijfer (van 0 tot 10) samen te vatten. Zowel onze zakelijke 

als onze particuliere klanten geven ons een ruime 7, dat is vergelijkbaar met of licht hoger dan 

het cijfer van 2013. Ondanks onze uitgebreide aandacht voor regelgeving en interne processen 

is de klant in 2014 positiever over de Rabobank gaan denken.
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NPS, CES en CAS leiden we af uit korte enquêtes die vrijwel alle banken na elk klantcontact 

inzetten. Door goed te luisteren naar de feedback die klanten ons geven, leren we hoe we onze 

dienstverlening beter kunnen laten aansluiten op de verwachtingen van klanten. In 2014 zijn in 

totaal 242.000 klachten van klanten in Nederland binnengekomen. Dit is een toename van 3% 

ten opzichte van vorig jaar. Het aantal klachten dat direct afgehandeld werd bleef ongeveer gelijk.
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 De NPS geeft de mate aan waarin de 

respondent de adviseur zou aanbevelen 

bij anderen. De respondent wordt gezien 

als promotor (score 9 of 10), als passief 

tevredene (score 7 of 8) of als criticaster 

(score 0 t/m 6). De NPS is het aandeel 

promotors minus het aandeel criticasters 

en wordt uitgedrukt als een absoluut getal 

tussen 100 en +100.

 De CES geeft aan hoeveel moeite de 

respondent heeft moeten doen om zaken 

te regelen tijdens het laatste contact, met 

als mogelijke antwoorden ‘heel weinig’ 

t/m ‘heel veel’ op een vijfpuntsschaal. 

De CES is het aandeel dat kiest voor (heel) 

weinig minus het aandeel respondenten 

dat kiest voor (heel) veel. De CES wordt 

uitgedrukt in een absoluut getal tussen 

100 en +100.

 De CAS geeft aan in hoeverre (in de ogen 

van de respondent) de adviseur heeft 

gehandeld in het belang van de klant en 

niet alleen in het belang van de Rabobank. 

De CAS wordt gemeten op een vijfpunts

schaal van ‘helemaal oneens’ t/m ‘helemaal 

eens’ waarbij ‘enigszins eens’ en ‘helemaal 

eens’ de score bepalen.
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Klanten die niet tevreden zijn met de afhandeling door de eigen lokale Rabobank komen 

terecht bij Klachtenservice Rabobank Nederland. Het aantal klachten dat hier in behandeling 

werd genomen steeg in 2014 van ruim 3.000 naar bijna 4.000 klachten. Dat had onder meer te 

maken met de risicoopslagen voor hypotheken en het niet meer in aanmerking komen voor 

de betaalpakketkorting. Bij onze klachtenservice kwamen in 2014 de volgende klachten het 

meest voor:

1. Creditcardbetwistingen (409)

2. Betwiste opnamen bankpassen (344)

3. Advisering medewerkers (235)

4. Tarieven en overig (221)

5. Internetbankieren (218)

Een groot deel van de klachten bij de lokale Rabobanken gaat over creditcardbetalingen en 

opnames via bankpassen. Hoewel we een positieve trend zien in de tevredenheid van onze 

klanten over hun adviseur, ontvangen we toch ook klachten over de advisering. Deze klachten 

gaan bijvoorbeeld over hypotheekadviezen en de risicoopslag van hypotheken. In 2014 is de 

methodiek voor de risicoopslag van hypotheken geactualiseerd. Meer over deze aanpassing in 

de paragraaf Aanpassing tariefstructuur hypotheken. De klachten over tarieven, rente en kosten 

gaan onder meer over het niet meer in aanmerking komen voor betaalpakketkorting. De vijfde 

categorie, klachten over internetbankieren, gaat voornamelijk over phishing. Mede als gevolg 

van de verhoogde inspanningen rondom communicatie, bewaking en opsporing daalde het 

aantal phishingincidenten in 2014. 

Ook bij klachten meten we naderhand de NPS, CES en CAS, en de inhoud van de klacht is input 

voor verbetering van producten en klantbediening.

Verhoging van de klanttevredenheid verloopt langs de volgende lijnen.

1. Verbetering van de klantbediening door middel van:

 a. hoge beschikbaarheid systemen;

 b. tegengaan van fraude;

 c. de uitvoering van Visie 2016;

 d. andere initiatieven voor de klant.

2. Meer aandacht voor innovatie, die moet leiden tot een nieuwe generatie van producten die 

waardevol zijn voor klanten.

3. Activeren klantfocus bij medewerkers in alles wat ze doen.

4. Verminderen van de regeldruk en het beter uitvoerbaar maken van regels voor onze 

medewerkers, zodat we minder druk bezig zijn met interne processen en meer aandacht 

krijgen voor de klant.

1a. Beschikbaarheid systemen
De beschikbaarheid en stabiliteit van onze onlinesystemen zijn van het grootste belang voor 

onze klanten. Als een van onze diensten niet beschikbaar is door een storing, informeren we 

direct onze klanten. We hanteren hoge normen en zetten alles op alles om de beschikbaarheid 

van internetbankieren en mobiel bankieren te garanderen. Dat lukt niet altijd 100%. In 2014 

waren er 152 storingen, een daling van 13% ten opzichte van 2013.

De meeste storingen worden veroorzaakt door problemen in hard en software. Het heeft ons 

geleerd dat we ons bij het doorvoeren van nieuwe toepassingen nadrukkelijker moeten laten 

leiden door stabiliteit.
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Beschikbaarheid 1 Doel

Internet betalen en sparen 98,9% 99,9%

Mobiel bankieren 99,0% 99,9%

Rabofoon 99,7% 99,5%

Aan het einde van het jaar 2014 ontstond een probleem in de beschikbaarheid van onze 

geldautomaten. Dat kwam door een staking van enkele dagen vanwege een intern conflict 

bij onze externe waardetransporteur. Aan het einde van de staking waren 710 van de 2.305 

geldautomaten tijdelijk buiten gebruik.

1b. Tegengaan van fraude
De schade bij internetbankieren als gevolg van phishing en malware is dit jaar sterk gedaald 

ten opzichte van 2013. Wel zagen we een forse stijging van het aantal phishingsites kort na de 

zomer. Deze piek wordt verklaard uit de communicatie rond de Rabo Scanner, het nieuwe 

authenticatie en signeerdevice van de Rabobank dat vanaf november 2014 wordt uitgerold 

naar alle virtueel bankierende klanten in Nederland. Criminelen grepen de aankondiging van 

het device aan om te hengelen naar geheime klantcodes. In het vierde kwartaal zakte het 

aantal phishingpogingen weer naar gebruikelijke waarden.

Een nieuwe ontwikkeling is dat criminelen zich toeleggen op het misbruiken van service en 

koopprocessen. Hierbij worden het internetkanaal en het telefoniekanaal als aanvulling op elkaar 

misbruikt. Opvallende tendens is verder dat steeds meer zakelijke klanten in 2014 te maken 

kregen met phishing en malwareaanvallen. De verwachting is dat deze trend zich voortzet in 

2015, waarbij er nieuwe soorten van malware worden ontwikkeld die zich niet alleen richten 

op internetbankieren maar ook op de bedrijfseigen systemen.

1c. Visie 2016
Het programma Visie 2016 richt zich op het verbeteren van de klantbediening tegen lagere 

kosten. In 2014 is het programma vol ingezet op de implementatie en uitvoering. In deze fase 

draait het om het virtualiseren van de dienstverlening, het verbeteren van de advieskwaliteit, het 

versterken van de maatschappelijke betrokkenheid door met de klant te participeren in fysieke 

of virtuele netwerken en het stroomlijnen van de organisatie ten behoeve van kostenreductie.

De voortgang van de vernieuwing en virtualisering van de dienstverlening ligt op schema. 

Belangrijke stappen zijn onder andere gezet in het online brengen van services voor klanten. 

Hierbij verloopt de gehele afhandeling via Straightthrough Processing (STP), een traject waarbij 

alles automatisch gebeurt, zonder tussenkomst van mensenhanden. Volgend jaar zetten we 

deze beweging door, maar komen we ook met belangrijke vernieuwingsstappen voor ons hele 

palet aan diensten. Deze zullen vorm krijgen in een compleet nieuwe onlineomgeving.

In 2014 zijn de volgende resultaten bereikt.

• Introductie Rabo Scanner

• Groot aantal verbeteringen in de Rabo Bankieren app

• Groot aantal verbeteringen in de Rabo Beleggen app

• Introductie Rabo Wallet

• Introductie Omnikassa en My Order

• Verdere virtualisering van het hypotheekproces

• Introductie online verstrekking bedrijfskredieten

1 Gemiddelde beschikbaarheid gemeten 

over 12 maanden.
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1d. Andere initiatieven voor de klant
Onderstaande initiatieven hadden tot doel de klanttevredenheid te verhogen.

• Aanpassen tariefstructuur hypotheken

• Faciliteren extra aflossingen hypotheken

• Introductie restschuldregeling hypotheken

• Introductie ‘Zo wil ik wonen’

• Introductie PeriodeSparen

• Passende oplossingen renteswaps

• Extra kredietverlening midden en kleinbedrijf

• Zorg door Bijzonder Beheer

• Australië: RaboDirect app

• Online klanteninvloed

• International Business Day

• Kennisdeling Banking for Food

• Russische handelsboycot: Garantstelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal

• Steun bij vogelgriep

2. Innovatie
De Rabobank heeft altijd een voorloperspositie nagestreefd in de vernieuwing van haar dienst

verlening en werd daarmee een van de meest innovatieve en vooruitstrevende financiële 

dienstverleners. Zo introduceerden we als een van de eerste banken internetbankieren en mobiel 

bankieren. De Rabobank heeft iDeal groot gemaakt, heeft met MyOrder een veelbelovend 

mcommerceplatform in huis, toont met WeHelpen haar maatschappelijke kant en helpt haar 

klanten met de verduurzaming van hun businessmodel in de Circular Economy Challenge. 

De snelheid van ontwikkelingen buiten de bank vraagt nu echter meer aandacht dan voorheen. 

Dit heeft ons doen besluiten innovatie gestructureerd in te richten binnen de bank en onder

deel te maken van de langetermijnstrategie.

Na sponsoring van het startupacceleratorprogramma van Startupbootcamp Amsterdam in 

2013, besloot de Rabobank in samenwerking met DLL een partnership voor drie jaar aan te gaan 

met Startupbootcamp FinTech in London en Startupbootcamp e & mcommerce in Amsterdam. 

Daarnaast krijgt de Rabobank beter toegang tot succesvolle startups in de financiële dienst

verlening. Uit dit partnership met Startupbootcamp zijn een aantal samenwerkingsverbanden 

ontstaan met Facturis en MyOrder.

De Rabobank heeft ook samenwerking gezocht met andere grote organisaties in Nederland. 

Met KLM, Ahold, TomTom, Philips, USG en Schiphol organiseerden we in september 2014 de 

Dutch Open Hackathon. Deze dertig uur durende hackathon is uiteindelijk uitgegroeid tot een 

van de grootste hackathons wereldwijd.

Een concrete verandering die op relatief korte termijn haar beslag krijgt, is de invoering van 

de wetgeving ten aanzien van de Payment Service Directive II (PSD II). De PSD II treedt naar 

verwachting in 2017 in werking. Deze verandering, die binnen de Rabobank wordt aangeduid 

als de transitie naar ‘Open Banking’, is dermate fundamenteel dat het aanleiding is geweest om 

potentiёle toekomstscenario’s voor de financiële dienstverlening in kaart te brengen. Om de 

wendbaarheid van de bank te vergroten, ontwikkelen we zogeheten ‘open API’s’, waarbij API 

staat voor application programming interface.
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Bovenstaande onderwerpen horen bij de strategische innovaties die vanaf 2015 onder centrale 

sturing van de innovatieboard komen te vallen. Deze board zal niet alleen sturen op innovatie

thema’s maar zal zich ook richten op een drietal prioriteiten om tot een duurzame innovatie

methode te komen:

1. initiëren en leren van innovatieve initiatieven;

2. bepalen van de impact van innovatie;

3. vergroten van betrokkenheid bij innovatie.

Innovatieprijzen
Innovatie vereist vindingrijkheid, commercieel inzicht, doorzettingsvermogen en lef. Dat willen 

we graag belonen. Met de Herman Wijffels Innovatieprijs geven we Nederlandse ondernemers 

daarom jaarlijks een platform om innovatie in duurzaamheid tot economische bloei te laten 

komen. In 2014 reikten we voor de dertiende keer de prijzen uit. Inmiddels zijn tientallen onder

nemers ondersteund met prijzengeld, publiciteit en toegang tot financiering, onze kennis en 

ons netwerk.

Om starters te ondersteunen, organiseerden we samen met MKB Nederland in 2014 voor het 

derde jaar op rij The Next Entrepreneur. Dit evenement helpt startende ondernemers met 

kennis over belangrijke ondernemersthema’s en inspirerende praktijkcases, en geeft ze een 

netwerk dat ze verder helpt. De prijsuitreiking was in 2014 gekoppeld aan een startersevent 

met workshops, waar 700 ondernemers op afkwamen.

 

Als gevolg van onze vooruitstrevende ambitie gericht op innovatie zijn er soms ook zaken die 

uiteindelijk niet volledig tot wasdom komen. Een voorbeeld daarvan is MiniTix, een draadloze 

betaaloplossing. Het uit het assortiment halen van MiniTix heeft gevolgen voor een paar 

honderd bedrijven, verenigingen en instellingen. Deze klanten worden de komende maanden 

geïnformeerd en geadviseerd over een alternatieve (cashless) betaaloplossing.

3. Activeren klantfocus bij medewerkers
Het activeren van volledige klantfocus bij iedere medewerker van de Rabobank heeft als doel 

onze klant en diens belangen centraal te stellen in alles wat we denken, zeggen en doen. 

In Nederland richt het programma Visie 2016 zich op het vergroten van onze advieskracht en 

klantgerichtheid tegen een lagere kostenbelading. In dit programma is in 2014 nadrukkelijk 

ingezet op het virtualiseren van de dienstverlening, het versterken van de maatschappelijke 

betrokkenheid door met de klant te participeren in fysieke of virtuele netwerken en het stroom

lijnen van de organisatie.

Een voorbeeld binnen Wholesale is dat we op basis van feedback van klanten nagaan wat er 

anders moet en kan, waarbij we direct invloed op de klant hebben. Er zijn verschillende initia

tieven ontwikkeld. Zo werken we in end2endteams met één aanspreekpunt voor de klant, we 

werken in clientserviceteams, wat leidt tot een verbetering en verdieping van de klantdialoog 

en betere oplossingen voor onze klanten, we hebben het leningenproces gevisualiseerd en via 

internet zichtbaar gemaakt voor klanten, en we halen gestructureerd feedback op bij onze 

klanten en ondernemen actie op de uitkomsten.

In 2014 is de Rabobank het cultuurprogramma Culture Collective gestart. Verandering van de 

cultuur binnen de Rabobank moet ertoe leiden dat alle medewerkers het klantbelang centraal 

stellen. Het programma loopt tot en met 2015.

Eveneens in 2015 leggen al onze medewerkers de moreelethische verklaring (bankierseed) af. 

Ook hierin staat het klantbelang centraal. De bankierseed maakt deel uit van een serie maat

regelen die de gezamenlijke Nederlandse banken nemen om het maatschappelijk vertrouwen 

terug te verdienen.
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4. Verminderen regeldruk
Als gevolg van de toenemende wet en regelgeving is de afgelopen jaren het evenwicht tussen 

toezicht en klantbediening onder druk komen te staan. De vele implementaties en herstelacties 

met bijbehorende controlemaatregelen hebben veel gevergd van vooral de medewerkers van 

lokale Rabobanken. Om deze druk te verminderen is een aantal maatregelen genomen.

Ten eerste zijn we gaan werken volgens de principes van ketenmanagement. Hierdoor is er een 

duidelijkere stroomlijning van activiteiten gerealiseerd, wat heeft geleid tot vereenvoudigde 

implementaties.

Ten tweede is het vermogen van lokale Rabobanken vergroot om de toegenomen controledruk 

op te vangen. We sturen nu meer op hoofdlijnen en minder op detailcontroles. Lokale Rabobanken 

krijgen bij de implementatie van regelgeving steun van kwaliteitsteams en er is meer een

duidigheid gekomen over de kwaliteit van de regelgeving.

Dit alles leidt tot meer tijd en ruimte voor klanten en tegelijkertijd tot het sneller doorvoeren 

van complexe regelgeving. In 2015 zal met behulp van automatisering de regeldruk voor lokale 

Rabobanken verder afnemen.

Duurzaamheid
Onze ambities en activiteiten bouwen voort op bestaande activiteiten en vormen een belang

rijke bouwsteen voor de strategie van de Rabobank en haar onderdelen. 

Duurzaamheid is onderdeel van de eigentijdse invulling van onze coöperatieve klantbediening. 

Binnen Banking for Food, de landbouw en voedselstrategie in ontwikkeling van de bank, vormt 

het een belangrijk element van onze maatschappelijke bijdrage en onderscheidende klantbe

diening op mondiale schaal. We focussen onze maatschappelijke bijdrage in het bijzonder op 

de thema’s duurzame landbouw, voedselvoorziening en vitale gemeenschappen. Deze twee 

thema’s sluiten naadloos aan op onze identiteit en ontstaansgeschiedenis en op belangrijke 

mondiale en lokale maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast zijn ze geselecteerd op basis van 

onze mondiale marktpositie in landbouw en voedsel, ons marktleiderschap in Nederland en 

onze kennis, ambities en coöperatieve grondslag.

We streven ernaar om onze klanten en leden met actuele en hoogwaardige duurzaamheids

kennis van dienst te zijn. Hiermee willen we klanten, deskundigen en andere stakeholders 

binnen waardeketens en op regionale schaal verbinden en helpen met het creëren van waarde

volle netwerken. Onze medewerkers moeten zich hierbij onderscheiden door hun deskundig

heid en participatie in deze netwerken. We treden met onze visie tevens naar buiten in het 

publieke debat om duurzame ontwikkeling te stimuleren.

In 2014 heeft de centrale kringvergadering (CKV) onze ambities op het terrein van duurzame 

ontwikkeling vastgesteld. Alle betrokken onderdelen van de organisatie zijn in 2014 voortvarend 

en enthousiast van start gegaan met onze nieuwe duurzaamheidsambities. Lokale Rabobanken 

wenden hun lokale ondernemerschap aan om met leden en klanten de kansen en de uit

dagingen die duurzaamheid biedt te verzilveren. Ze zullen in de komende jaren een onder

scheidende positie op het gebied van duurzaamheid innemen en verder uitbouwen. Om de 

lokale Rabobanken daarbij te ondersteunen zijn er hulpmiddelen ontwikkeld voor de integratie 

van duurzaamheid in de beleidsplannen en managementrapportages.

Daarnaast hebben we in 2014 extra aandacht besteed aan duurzaamheid in de krediet

verlening. In opleidingen hebben we praktijkvoorbeelden van duurzaamheid toegevoegd. 

De presentatie Duurzaamheid = Continuïteit kreeg veel aandacht tijdens de trainingsdagen 

voor kredietanalisten, accountmanagers en beoordelaars. Ze leerden hoe ze duurzaamheid 

beter kunnen laten meewegen in hun werk. Ten slotte volgden meer dan 60 directeuren van 
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lokale Rabobanken een workshop maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarin de focus 

lag op het toetsen van duurzaamheid bij de beoordeling van kredietaanvragen. De workshop 

Verdieping Duurzaam Bankieren zoomt nog verder in op deze materie. Beide workshops kregen 

een positieve waardering en staan ook voor 2015 op het programma.

Op basis van de doelen uit de strategie en de key performanceindicatoren (KPI’s) die we 

hebben opgesteld, zetten we hieronder kort op een rij wat we in 2014 bereikt hebben.

Doel: Versterken van de vitaliteit van gemeenschappen
KPI:   We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in de gemeenschappen waarin we 

actief zijn met menskracht, kennis, netwerken, faciliteiten en jaarlijkse maatschappelijke 

investeringen zonder winstoogmerk ter grootte van 3% van de winst.

KPI:  In 2020 ondersteunen we 1.000 nieuwe collectieve lokale maatschappelijke initiatieven 

bij hun zakelijke succes, waarvan 500 in Nederland en 500 in ontwikkelingslanden.

De stand van zaken per eind 2014:

• We investeerden 64,8 miljoen euro in maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk, 

dat is 3,5% van onze totale nettowinst in 2014.

• Via de Rabobank Foundation ondersteunen we eind 2014 meer dan 400 projecten in het 

buitenland bij ruim 300 projectpartners, bestaande uit voornamelijk producentencoöperaties 

en spaar en kredietcoöperaties in 29 landen.

• Via onze betrokkenheid bij WeHelpen ondersteunen we mensen die hulp nodig hebben en 

vrijwilligers die hulp willen geven.

• We ondersteunen burgerinitiatieven via onze lokale Rabobanken, met name op het gebied 

van zonneenergie, ouderenzorg en internettoegang.

Betrouwbare kwantitatieve gegevens voor het meten van het aantal collectieve lokale maat

schappelijke initiatieven die we ondersteunen zijn nog niet beschikbaar, we ontwikkelen een 

rapportageproces om de cijfermatige voortgang te communiceren. Meer achtergrond over de 

stand van zaken voor het thema versterken vitale gemeenschappen staat in het hoofdstuk 

Betekenisvolle Coöperatie.

Doel: Duurzame landbouw en voedselvoorziening
KPI:  We formuleren onze visie op kansen voor verduurzaming van de agrarische 

waardeketens van soja, palmolie, rietsuiker, bosbouw, rundvlees, zuivel, vis, koffie, 

cacao en biomaterialen. We delen onze visie en participeren actief in 

rondetafelbijeenkomsten of vergelijkbare initiatieven om de verduurzaming van deze 

agrarische waardeketens te versnellen en werken met onze klanten samen om de 

uitkomsten van deze dialogen zakelijk succesvol in hun bedrijfsvoering te integreren.

KPI:  We dragen actief bij aan het verbeteren van agrarische waardeketens doordat duur

zaamheid integraal onderdeel is van onze visie op sectoren. We delen deze kennis in 

dialoog met onze klanten.

De stand van zaken per eind 2014:

• Palmolie en soja zijn belangrijke sectoren. Onder de klanten van de Rabobank bevinden zich 

toonaangevende producenten, verwerkers en handelaren in palmolie en soja.

• We participeren in zeven ‘ronde tafels’ over verduurzaming en delen deze kennis met 

onze klanten.

• We werden gekozen tot voorzitter van de Round Table for Responsible Soy (RTRS) en werden 

lid van 4C Association (een overkoepelende organisatie voor certificering van koffie).

• We waren betrokken bij vele seminars en trainingen, zoals de Seafood Expo in Boston.

Coöperatief dividend
64,8 miljoen euro

3,5%
in vergelijking met 
het doel van 3% 
van de nettowinst

van de nettowinst

Verduurzaming
We participeren in 7 ronde tafels 
voor verduurzaming

• Palmolie
• Soja
• Rundvlees
• Biomaterialen
• Zalm
• Suiker
• Ko�e
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Doel: Samenwerken met zakelijke klanten
KPI:   De Rabobank biedt duurzame koplopers voorrang bij financiering en verdubbelt de 

omvang van de dienstverlening aan hen.

KPI:  Het percentage van de zakelijke klanten die aangeven dat duurzaamheid naar 

tevredenheid is besproken in het klantgesprek neemt jaarlijks toe.

KPI:  In 2020 hebben al onze zakelijke klanten optimaal toegang tot onze voor hen 

relevante duurzaamheidskennis en is van iedere grotere zakelijke klant de duurzaam

heidsprestatie vastgelegd in een klantfoto.

De stand van zaken per eind 2014:

• De totale omvang van financieringen met een positieve maatschappelijke impact bedroeg 

21,9 miljard euro aan het einde van 2014. Dat is een groei van 2% ten opzichte van 2013.

• Via de Rabo Groen Bank (RGB) financieren we een totaal volume van 200 miljoen euro aan 

groen gefinancierde projecten.

• We zijn marktleider in de VS en Canada met de meeste transacties in de wind en zonne

energiesector.

• We zijn marktleider in Nederland in de financiering van windmolens, waaronder het grootste 

onshore windpark (NOP Agrowind) en het eerste nearshore windpark (Westermeerwind) en 

leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de opschaling van hernieuwbare energie

opwekking die is afgesproken in het Energieakkoord.

• We staan in de top tien van de zogenaamde league table New Energy Finance van Bloom

berg; dit is een internationale ranglijst van financiers die het meest actief zijn op het gebied 

van hernieuwbare energieopwekking.

• We helpen klanten bij het benutten van kansen in de circulaire economie, bijvoorbeeld met 

de Circular Economy Challenge, een programma waarin we met partners negen bedrijven 

begeleiden bij het ontwikkelen van een businesscase op het gebied van circulair ondernemen. 

Eind september 2014 organiseerden we het congres Agri Meets Chemicals en hebben zitting 

in adviescommissies van de Nederlandse en Europese overheid.

• We hebben voor meer dan 36.000 daarvoor in aanmerking komende klanten in Nederland de 

duurzaamheidsprestatie in beeld gebracht. We krijgen daarmee beter inzicht in het beperkt 

aantal relaties dat niet voldoet aan ons duurzaamheidsbeleid, dat is minder dan 1%.

• Van de 48 belangrijke controverses die in 2014 onder de aandacht van onze centrale duur

zaamheidsafdeling kwamen, betroffen er vijftien sociale en mensenrechtenkwesties, in negen 

gevallen ging het om milieuzaken, één had betrekking op governanceaspecten, vijf op 

beleid en achttien vraagstukken bevatten een combinatie van kwesties. De controverses 

speelden zich af in de sectoren bosbouw, cacao, veehouderij, dranken, energie/metalen, 

katoen, landbouw, palmolie en suikerriet.

Er zijn nog geen betrouwbare kwantitatieve gegevens beschikbaar om het percentage te 

meten van de zakelijke klanten die aangeven dat duurzaamheid naar tevredenheid is 

besproken in het klantgesprek. We ontwikkelen een rapportageproces om de cijfermatige 

voortgang te communiceren.

Totaal duurzaam
�nancieren
21.903 miljoen euro

+2%
vergeleken met 
ultimo 2013
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Doel:  Adviseren van particuliere klanten
KPI:  Het percentage van particuliere en Private Bankingklanten die aangeven dat ze hun 

financiën bij hun duurzaamheidsambities kunnen laten aansluiten met passende 

producten, neemt jaarlijks toe.

KPI:  In 2020 vindt meer dan 80% van de particuliere klanten uit kwetsbare groepen dat ze 

bij hun Rabobank hun bankzaken goed kunnen afhandelen.

KPI:  Het percentage van de particuliere en Private Bankingklanten die geïnteresseerd zijn 

in duurzaamheid en aangeven dat dit naar tevredenheid is besproken in het klant

gesprek, neemt jaarlijks toe.

De stand van zaken per eind 2014:

• We ondertekenden de Energiesprong, een breed initiatief om met alle ambitieuze spelers op 

de woningmarkt samen zo veel mogelijk koop en huurwoningen energieneutraal te maken.

• Vijf lokale Rabobanken organiseerden een Slim Verbouwenevenement, om de mogelijkheden 

voor huizenbezitters om hun woning te verduurzamen meer aandacht te geven.

• Via onze participatie in het Nationaal Energiebespaarfonds Fonds (NEF) zijn we betrokken bij 

ruim 500 leningen (5,9 miljoen euro) om consumenten te stimuleren energiebesparende 

maat regelen te treffen. De meeste leningen werden gebruikt voor de aankoop van hoogren

dementsglas, isolerende deuren en gevelisolatie.

• We verduurzamen ons assortiment beleggingsproducten. Naast de vele duurzame mandaten 

die de Rabobank beheert voor instellingen en goede doelen, wordt er inmiddels 1,3 miljard 

euro belegd via duurzame beleggingsfondsen en trackers van meer dan tien verschillende 

aanbieders.

• We ondersteunen kwetsbare groepen, zoals dementerende ouderen en mensen die slecht 

kunnen lezen en schrijven, onder meer via projecten van Rabobank Foundation.

• We ontwikkelden het concept Samen Bankieren, dat klanten ondersteunt die niet zelfstandig 

hun bankzaken kunnen regelen en we steunen het programma Thuisadministratie van vrij

willigersorganisatie Humanitas, dat mensen helpt die in de financiële problemen zitten.

Er zijn nog geen betrouwbare kwantitatieve gegevens beschikbaar voor het meten van het 

percentage particuliere en Private Bankingklanten die aangeven dat ze hun financiën bij hun 

duurzaamheidsambities kunnen laten aansluiten met passende producten. Dat geldt ook voor 

het percentage particuliere klanten uit kwetsbare groepen die vinden dat ze bij hun Rabobank 

hun bankzaken goed kunnen afhandelen. We ontwikkelen een rapportageproces om de cijfer

matige voortgang te communiceren.

Doel: Onze inzet
KPI:  Door hogere energieefficiëntie, vermijding en verduurzaming van mobiliteit en 

overige diensten, streven we ernaar de CO2uitstoot per fte per jaar in 2020 verder te 

verlagen met 10% ten opzichte van 2013.

KPI:  We streven ernaar dat in 2020 80% van het Nederlandse publiek de Rabobank positief 

associeert met duurzaamheid en met minimaal één van de thema’s duurzame 

landbouw en voedselvoorziening en vitale gemeenschappen.

KPI:   Coöperatief & duurzaam bankieren vormt integraal onderdeel van werving & selectie 

en het opleidingsprogramma voor iedere medewerker.

KPI:  We streven naar een jaarlijkse stijging van de score van de organisatie op de thema’s 

‘samenwerking met de klant’ en ‘coöperatieve kenmerken’ in het medewerkers

onderzoek.

RobecoSAM
Van de 17de naar de 12de 
plaats in de ranglijst

vergeleken met het 
resultaat in dezelfde 
periode in 2013

Duurzame beleggingsfondsen
in miljarden euro’s
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De stand van zaken per eind 2014:

• Onze CO2footprint daalde van 2,1 naar 2,0 ton per fte.

• We werken samen met leveranciers aan verdere verduurzaming van de inkoopketens, onder 

meer via FIRA, een platform waar leveranciers hun duurzaamheidsprestaties kunnen laten 

verifiëren, tonen en delen en daarmee de inkoopketens verder transparant maken. 

Daarbij contracteren we uitsluitend leveranciers die het best voldoen aan en aansluiten op de 

duurzaamheidscriteria en ambities van de Rabobank.

• Gebaseerd op de beoordeling van RobecoSAM en ten opzichte van de banken die zijn 

opgenomen in de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index steeg de voorlopige score 

van de Rabobank van 81 naar 83 punten. De Rabobank staat met deze score in 2014 op de 

twaalfde plaats (zeventiende plaats in 2013).

• Op de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken daalde de 

Rabobank van de elfde naar de drieëntwintigste plaats op de algehele ranglijst. De Rabobank 

streeft naar een hogere score door verbetering van onze duurzaamheidsprestaties en trans

parante communicatie hierover.

• Volgens het onderzoek ‘Dossier duurzaam’ staat de Rabobank stabiel in de top tien van meest 

spontaan genoemde duurzame merken.

Betrouwbare kwantitatieve gegevens voor het meten van de medewerkersKPI’s zijn nog 

niet beschikbaar. We ontwikkelen een rapportageproces om de cijfermatige voortgang te 

communiceren.
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Medewerkers in hun kracht

De Rabobank gaat door een ingrijpende transitie die ervoor moet zorgen 
dat in 2016 alle processen, procedures en afspraken optimaal zijn ingericht 
voor haar klanten. De transitie heeft gevolgen voor de inrichting van de 
organisatie en heeft ook grote impact op medewerkers, zowel op professio
neel als op persoonlijk vlak. Bij lokale Rabobanken heeft de beweging al 
gezorgd voor minder banen. Ook de herinrichting van Rabobank Nederland 
en het internationale bankbedrijf leidt tot banenverlies. De Ondernemings
raad van Rabobank Nederland is nauw aangesloten op dit proces.

Werkgelegenheid, personeelsreductie en sociaal plan
Als gevolg van Visie 2016 vervallen binnen de Rabobank in Nederland, tussen 2012 en 2016, 

circa 9.000 banen. Dat is ongeveer een kwart van de werkgelegenheid binnen de bank. 

Eind 2012 werkten er bij de Rabobank in Nederland 41.858 medewerkers, eind 2013 waren 

dat er 40.043, eind 2014 zijn dat er nog 36.489. Wij realiseren ons goed dat dit banenverlies leidt 

tot vermindering van de werkgelegenheid. Personeelsreductie is echter noodzakelijk om ook in 

de toekomst een krachtige bank te zijn, de Nederlandse economie te blijven bedienen en als 

werkgever medewerkers perspectief te bieden.

De Rabobank heeft een eigen cao. Om de personeelsreductie zorgvuldig te laten verlopen, 

heeft de bank in 2013 in de cao 20132015 met de vakorganisaties een sociaal plan afgesproken. 

In 2014 is overeengekomen dat de cao wordt verlengd tot en met 2016, inclusief het sociaal 

plan. Daardoor hebben medewerkers die boventallig worden tot en met 2016, duidelijkheid 

over de wijze van begeleiding en de condities die gelden bij afscheid.

In de lopende cao 2013  2015 was reeds overeengekomen dat er in die jaren geen collectieve 

loonsverhoging plaatsvindt. In de verlengde cao 2016 is bepaald dat de lonen ook in 2016 niet 

collectief stijgen. We horen veelal positieve geluiden over de verlenging van ons sociaal plan. 

Daarmee blijven we immers de ‘vertrekkers’ goede voorzieningen bieden. Anderen vinden 

echter dat we met de verlengde ‘nullijn’ de nettokoopkracht aantasten van de ‘blijvers’. 

Wij hebben weloverwogen en in overleg met de vakbonden deze keus gemaakt. 

Zorgvuldig afscheid nemen van medewerkers die zich vaak vele jaren voor de bank hebben 

ingezet, vinden we van groot belang. De collectieve ‘nullijn’ past bovendien in de wens van de 

Rabobank om de arbeidsvoorwaarden te versoberen.

Het sociaal plan heeft als doel boventalligheid en gedwongen vertrek zo veel mogelijk te voor

komen. Daartoe biedt het sociaal plan een fase van ‘actieve mobiliteit’ waarin medewerkers van 

wie de functie (op termijn) verdwijnt, extra mogelijkheden krijgen om intern of extern een 

andere baan te vinden. Voor de medewerkers die boventallig worden, voorziet het sociaal plan 

in begeleiding door een mobiliteitsbureau. Het plan specificeert ook de vergoeding bij vertrek.
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Cultuurprogramma Culture Collective
We worden kritisch bekeken. Het vertrouwen van onze omgeving is niet langer vanzelfsprekend. 

Sterker nog: onze klanten vragen zich af of we wel altijd handelen in hun belang en of zij de 

dienstverlening krijgen die ze van ons mogen verwachten. Dit verlies aan vertrouwen is de 

reden achter het cultuurveranderingsprogramma ‘Culture Collective’.

Begin 2014 is binnen de Rabobank een wereldwijde cultuurenquête gehouden. De medewerkers 

spraken daarin nadrukkelijk de wens uit om de cultuur te veranderen. Vanuit het principe ‘goed 

voorbeeld doet goed volgen’ is ervoor gekozen om de cultuurbeweging op het leidinggevende 

niveau te starten.

In ons cultuurprogramma staat onze dagelijkse omgang met klanten en elkaar centraal. 

We willen dat iedere medewerker  op zijn manier  bijdraagt aan het doel om de Rabobank 

weer de bank te laten worden waar de klant ervaart dat hij de belangrijkste is, waar iedereen 

trots op mag zijn en waar we met plezier werken. We dagen elkaar daartoe uit, spreken elkaar 

aan op afspraken en uitspraken en laten ons aanspreken door onze omgeving.

De directieteams van lokale Rabobanken en managementteams van Rabobank Nederland 

werden uitgenodigd om met hun teams aan de slag te gaan met Culture Collective. Op deze 

manier konden ze de cultuurbeweging binnen hun eigen bank of afdeling in gang zetten. 

Inmiddels zijn 108 teams hiermee bezig, ondersteund door 340 interne cultuurcoaches die dit 

proces begeleiden. Medewerkers in het buitenland hebben een gedragsworkshop gevolgd. In 

2015 zullen ook de medewerkers in Nederland uitgenodigd worden om deze workshop te 

volgen. De interne dialoog over cultuur en de gewenste gedragsverandering wordt gevoerd via 

medewerkersbijeenkomsten, blogs en interne social media. Het programma loopt door tot eind 

2015. Binnen dochterondernemingen DLL en Rabo Vastgoedgroep zijn eigen cultuurverande

ringsprogramma’s gestart.

De banken in Nederland hebben het pakket Toekomstgericht Bankieren opgesteld dat een 

maatschappelijk statuut en gedragsregels bevat voor alle medewerkers in de financiële sector 

en een vernieuwde Code Banken. Hieronder valt ook de bankierseed en het daaraan gekoppelde 

tuchtrecht. De medewerkers van de Rabobank gaan in 2015 met elkaar in gesprek over de 

waarden van de bank en de betekenis daarvan in hun dagelijks werk. Het interne debat wordt 

in Nederland gekoppeld aan het afleggen en ondertekenen van de bankierseed. We zien de 

ondertekening en het uitspreken van deze eed niet zozeer als een wettelijke verplichting maar 

bovenal als een markeringspunt op weg naar de cultuur van openheid, transparantie en klant

gerichtheid.

Ontwikkeling van talent en management
Jong talent, ambitieuze collega’s, stevige professionals en ervaren leidinggevenden. Al deze 

doelgroepen wil de Rabobank inzetten op de top van hun kunnen. Niet alleen omdat onze bank 

dan het beste resultaat bereikt, maar zeker ook omdat deze medewerkers dan gemotiveerd, 

uitgedaagd en tevreden blijven.

De Rabobank heeft een groepsbreed beleid uitgestippeld voor management en talentontwik

keling. We kijken met een brede blik naar de talentenpool en hanteren daarbij eenduidige 

definities van talent en potentieel. Hiermee kunnen we alle collega’s langs dezelfde meetlat 

leggen. Assessments zijn daarbij een hulpmiddel. Daarnaast wordt de ontwikkeling van talent, 

potentieel en doorgroei vastgelegd en gemonitord.
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De beste mensen op de juiste plek
Op basis van die kennis proberen we de beste mensen op de juiste plekken te krijgen. 

Dat gebeurt via een proces van talentidentificatie, talentontwikkeling, talentmanagement, 

opvolgingsplanning en benoemingen. Deze input komt aan bod bij onze ‘benoemingstafels’. 

Tijdens deze bijeenkomsten kijkt een commissie naar de mogelijkheden die er liggen voor 

talent en management. Er is aandacht voor ontwikkeling en rotatie van talent, maar ook voor 

(manvrouw) diversiteit in de samenstelling van directie en managementteams.

Samenvoegen van afdelingen
Het slagvaardiger maken van onze organisatie heeft geleid tot het samenvoegen van de 

afdelingen die voor Nederland en de buitenlandse onderdelen van de bank bezig zijn met 

management en talentontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat gerichte ontwikkeling van 

onze talentvolle medewerkers en managers bijdraagt aan de gewenste cultuurverandering 

en aan het behoud van deze groep collega’s.

Executive kader
Speciaal voor leden van het executive kader, inclusief de directievoorzitters van lokale 

Rabobanken, zijn er ontwikkelassessments. Deze zetten we sinds 2014 in als instrument 

voor management development.

Dit proces leverde al flink wat individuele talentprofielen en ontwikkelplannen op. De profielen 

omvatten per kandidaat een beschrijving en bieden inzicht in de persoonlijke leiderschapsstijl, 

performance in het verleden en inzicht in het potentieel van de kandidaat. Deze gerichte 

ontwikkeling van ons executive kader zal bijdragen aan de cultuurverandering die we hebben 

ingezet.

Trainees
Om in een competitieve markt talenten aan te trekken voor de Rabobank zijn de campus

recruitmentactiviteiten verder geprofessionaliseerd. Deze starten al in de bachelorfase en 

bestaan uit unieke initiatieven zoals de zogenaamde RaboBattle, gastcolleges van Rabobank

medewerkers en ‘dealteams’ bestaande uit collega’s die hun voormalige universiteitsstad 

bezoeken om toekomstige collega’s te werven.

Online platforms spelen ook een rol bij recruitment. Het platform RaboWorkx is ontwikkeld om 

specifieke doelgroepen enthousiast te maken voor de bank. Ook maakt de bank uitgebreid 

gebruik van diverse social media. Verder zijn business courses en inhouse dagen onderdeel van 

het proces. Het beleid van de Rabobank is erop gericht om ook talenten van minder voor de 

hand liggende studierichtingen te werven. Bovendien streeft de bank ernaar evenveel mannen 

als vrouwen aan te trekken en een diverse medewerkerspopulatie op te bouwen.

De traineeprogramma’s gaan de komende periode beter aansluiten bij de doelgroep en bij 

toekomstige eisen van de bank. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor aspecten als rotatie, 

doorstroom binnen de diverse onderdelen van de bank, gerichte loopbaanbegeleiding en 

matching.

Genderdiversiteit: vrouwen aan de top
Bij de Rabobank werken ongeveer evenveel mannen als vrouwen maar de verdeling van de 

seksen over de verschillende posities binnen de organisatie is niet evenwichtig. In de hogere 

posities is het aandeel vrouwen aanzienlijk lager dan het aandeel mannen.
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Sinds 2012 besteden we extra aandacht aan manvrouwdiversiteit. In april 2014 ondertekende 

de Rabobank de charter Talent naar de Top. Dat is een code met heldere afspraken voor het 

realiseren van genderdiversiteit in de hogere regionen van het bedrijfsleven. De ondertekening 

is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Het topmanagement volgde een diversiteitstraining om zich meer bewust te worden van de 

eigen vooringenomenheid en vooroordelen. Honderden vrouwelijke collega’s namen deel aan 

lunches, georganiseerd door onze vrouwen op executive niveau. Ze bespraken met elkaar en 

met mannen, de barrières die de doorstroom van vrouwen belemmeren. Daarnaast organiseerde 

de bank voor honderden collega’s empowermenttrainingen, waardoor ze krachtiger en zelf

bewuster vorm kunnen geven aan hun eigen carrière.

Ondanks alle inspanningen zijn de gewenste streefcijfers jammer genoeg niet gehaald. Maar de 

bewustwording en de betrokkenheid bij het thema diversiteit in de organisatie zijn enorm 

gegroeid. Vanaf 2015 gaan we met nog meer inspanning en betrokkenheid invulling geven aan 

alle aspecten van diversiteit. We vinden het belangrijk dat al het talent gelijke kansen krijgt om 

zich verder te ontwikkelen, ongeacht geslacht, culturele of etnische achtergrond, seksuele 

geaardheid en leeftijd. Daarom geldt diversiteit als een van de belangrijkste management

thema’s voor de komende jaren.

Vitaliteit, veerkracht en verzuim
Een goede organisatie heeft belang bij gezonde medewerkers. De Rabobank richt daarom veel 

aandacht op verzuim, veerkracht en vitaliteit. In 2014 zagen we bij de medewerkers van de 

lokale Rabobanken een daling van bevlogenheid en een stijging van werkstress. We bieden 

daarom verschillende hulpmiddelen aan om medewerkers in hun kracht te zetten.

In 2014 gaf 63% van de medewerkers van de lokale Rabobanken aan zich vitaal te voelen 

(2013: 67%). 68% van de collega’s noemt zich ‘bevlogen’ (2013: 73%). 57% van de medewerkers 

heeft stappen genomen om de loopbaan actief vorm te geven (2013: 58%).

In 2014 heeft 45% van de medewerkers van de Rabobank zich niet ziek gemeld (2013: 39%). 

Van degenen die zich hebben ziek gemeld, was 80% binnen een week weer hersteld.

Relatief veel medewerkers van lokale Rabobanken liepen in 2014 risico op uitval door ervaren 

werkdruk of werkstress. Bij 32% van de medewerkers is er sprake van een verhoogde werkdruk 

(2013: 30%), bij 16% is er sprake van werkstress (2013: 14%). Beide kengetallen overschrijden de 

normen die in het arbobeleid zijn vastgesteld (25%, respectievelijk 15%). Opvallend zijn de grote 

verschillen tussen afdelingen en functies. Adviseurs en medewerkers in de commerciële 

functies scoren ongunstig op werkdruk, werkstress en bevlogenheid.

Het verzuimpercentage van medewerkers van de Rabobank steeg in 2014 met 0,21%punt ten 

opzichte van 2013 (3,48%1). Hiermee is het verzuim met 3,69% gelijk aan de norm van 3,7%. 

46% van het langdurige ziekteverzuim betreft psychische klachten (2013: 48%).

Het werkgerelateerde verzuim is in 2014 gestegen. Bij 32% van alle medewerkers die zich lang

durig ziek meldden, was sprake van verzuim dat samenhing met de werksituatie (2013: 26%). 

Oorzaken van werkgerelateerd verzuim zijn onder meer mentale en psychosociale factoren en 

verstoorde arbeidsverhoudingen.

In 2014 is 71% (2013 is 70%) van de vertrouwenspersonen benaderd. Het gemiddelde aantal 

meldingen per vertrouwenspersoon was 2,2 (2013: 2,0).

1 Vorig jaar rapporteerden we een verzuim 

van 3,46%. Verzuimcijfers kunnen in de 

loop van de periode nog licht wijzigen 

vanwege achterstallige ziek en of 

hersteldmeldingen.
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Veerkracht versterken
Veerkracht is de capaciteit om met moeilijkheden, tegenslagen en veranderingen om te gaan. 

Belangrijk daarbij is dat een medewerker zijn eigen kwaliteiten kent en ze goed weet in te zetten. 

Het zal ook in 2015 van belang zijn dat medewerkers hun veerkracht en vitaliteit versterken. 

Vitale, veerkrachtige medewerkers hebben vertrouwen in hun eigen kracht en handelen 

hiernaar. Zij vormen de basis van een veerkrachtige Rabobank.

Problemen herkennen
In 2014 hebben we aandacht besteed aan de landelijke campagne ’Herken de druppel’: hoe 

herken je als medewerker werkdruk en werkstress? Hoge werkdruk is echter niet alleen een 

individueel vraagstuk, maar ook een organisatievraagstuk. Hoe groot is bijvoorbeeld het effect 

van regelgeving op hoe onze medewerkers hun werk doen? Het herkennen en erkennen van 

deze effecten zijn essentiële stappen in de aanpak op organisatieniveau.

Het is een uitdaging om de regelgeving zó in te voeren dat medewerkers voldoende ruimte 

ervaren om klanten goed te bedienen, het werk goed te behappen blijft en dat ze plezier 

houden in hun werk. Daarbij hoort een omslag van controle naar sturing, een verandering in 

houding en gedrag. Deze maatregelen zullen een positief effect hebben op werkdruk en 

werkstress. Maar ook op bevlogenheid, want uit het onderzoek onder werknemers blijkt dat 

‘leidinggeven in vertrouwen’ (sturing in plaats van controle) de belangrijkste voorwaarde is 

voor bevlogenheid.

 

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen
In de bijzonder grote dynamiek van onze organisatie komt er wel eens wat klem te zitten in de 

arbeidsrelatie. De adviseurs en mediators van de Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 

hebben ook in 2014 bij diverse conflicten een rol gespeeld in de begeleiding van managers 

en medewerkers bij het zoeken naar een passende oplossing. Het moment waarop de GRA 

werd benaderd, varieerde van lastige, dreigende conflictsituaties tot en met inmiddels fors 

geëscaleerde geschillen.

In 2014 nam de GRA 243 (2013: 265) geschillen in behandeling. Meestal worden geschillen 

behandeld door middel van advisering (2014: 179). Er heeft 16 keer (telefonische) bemiddeling 

en 35 keer mediation plaatsgevonden. Ook heeft de Geschillencommissie Arbeidsverhoudingen 

voor vier geschillen een bindende uitspraak gedaan. In totaal waren er dertien dossiers in 

behandeling. Het grootste deel van de geschillen ging over toekomstmogelijkheden in 

combinatie met het functioneren van de medewerker of organisatieveranderingen. Dit had vaak 

een relatie met (mogelijk) afscheid nemen van elkaar. De overige geschillen hadden betrekking 

op het functioneren zelf, reorganisatie, arbeidsvoorwaarden of de onderlinge werkrelatie.
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De Rabobank heeft in Nederland traditioneel een sterke reputatie. Op vele 
indicatoren hadden we een grote voorsprong op de eerstvolgende bank. 
Na de Liborschikking in 2013 heeft onze reputatie een deuk opgelopen. 
Op vrijwel alle indicatoren was sprake van een daling. Het vertrouwen in de 
Rabobank stond onder druk. De ruime voorsprong op de eerstvolgende 
bank werd een kleine voorsprong.

Gedurende 2014 heeft een omslag plaatsgevonden. De daling van de bankreputatie is geëindigd 

en er is sprake van een voorzichtig herstel. Voor 2015 streven we naar een verder herstel van 

onze reputatie.

Bankreputatie bij doorsnee Nederland1

Tweede helft
2014

Eerste helft
2014

Jaar gemiddelde
2013

Jaar gemiddelde
2012

Rabobank als coöperatie

Bekendheid Rabobank als coöperatie 80% 77% 81% 76%

Positieve waardering Rabobank als 
coöperatie 51% 52% 56% 57%

Rabobank-imago

Betrouwbaar Nr. 1: 34% Nr. 1: 33% Nr. 1: 39% Nr. 1: 46%

Voorsprong op nummer 2 6 procentpunt 4 procentpunt 12 procentpunt 14 procentpunt

Bankvoorkeur

Voorkeur Rabobank Nr. 1: 50% Nr. 1: 46% Nr. 1: 52% Nr. 1: 53%

Voorsprong op nummer 2 6 procentpunt 3 procentpunt 9 procentpunt 10 procentpunt

Voor andere landen waarin de Rabobank actief is, zijn soortgelijke cijfers niet beschikbaar. 

In 2015 zal in een aantal landen de reputatie van de Rabobank op het gebied van food en agri 

worden gemeten.

Verbetermaatregelen na Libor
In oktober 2013 heeft de Rabobank met verscheidene autoriteiten overeenstemming bereikt in 

relatie tot de onderzoeken naar de interne processen voor de Libor en Euriborinzendingen. 

De bank heeft erkend dat enkele medewerkers zich ongepast hebben gedragen en heeft zich 

bij het publiek maken van de bevindingen gecommitteerd aan het invoeren van maatregelen 

en hervormingen om nieuw ongepast gedrag te voorkomen en het vertrouwen in de bank te 

herstellen.

Vervolgens heeft de Rabobank een breed pakket aan verbetermaatregelen doorgevoerd of 

in gang gezet. Deze maatregelen vormen een belangrijk onderdeel van de huidige, bredere 

verandering in de Rabobankorganisatie. Reeds gedurende het eigen interne onderzoek heeft 

de Rabobank geïnvesteerd in het verbeteren van de Interest Rate Benchmarkprocessen. 

IJzersterke bank: performance

1 Deze cijfers zijn gebaseerd op onderzoek 

door onderzoeksbureau No Ties. 

Jaarlijks ondervragen ze ruim 5.000 

Nederlanders over de reputatie van de 

diverse banken in Nederland. Op reputatie

indicatoren kunnen de deelnemers 

aangeven bij welke banken ze dit het 

best vinden passen (meerdere antwoorden 

zijn mogelijk). Dit geeft de scores van de 

banken op de diverse reputatieindicatoren.
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Nieuwe systemen en aangescherpte controles hebben geleid tot een robuust benchmark

proces om te voldoen aan de nieuwe marktstandaarden en eisen van toezichthouders. Voorts is 

er de afgelopen jaren uitvoerig aandacht besteed aan het risicoprofiel van de bank en het 

functioneren van de interne beheersomgeving. Zo zijn het risicoprofiel en de compositie van de 

activiteiten op de financiële markten aangepast om beter aan te sluiten bij de huidige markt, de 

strategie van de bank en de behoeften van klanten. Verder zijn omvangrijke verbetertrajecten 

gestart om de compliance, risicomanagement en auditfuncties te versterken en hun onder

linge samenwerking te verbeteren. Belangrijke focus van deze trajecten is de verbetering 

van het risicomanagement van de bank. Tot slot is er met het programma Culture Collective 

een bankbrede cultuurverandering in gang gezet die als doel heeft de organisatiecultuur en 

bijbehorend gedrag te verbeteren.

De Rabobank heeft een programmastructuur ingericht om overzicht te houden over de imple

mentatie van de verschillende verbetermaatregelen en de voortgang te bewaken. Dit pro

gramma stelt de raad van bestuur in staat om direct en efficiënt bij te sturen, indien nodig, en 

zorgt ervoor dat toezichthouders periodiek worden geïnformeerd over de voortgang. De imple

mentatie van de ingezette maatregelen is in een vergevorderd stadium en het programma kan 

naar verwachting in de loop van 2015 worden afgerond. Als onderdeel daarvan zal een audit 

worden uitgevoerd naar het ingezette verbetertraject.

Participeren, adviseren en virtualiseren
Drie pijlers vormen het fundament onder de lokale Rabobank van de toekomst: participeren, 

adviseren en virtualiseren. De lokale Rabobanken participeren in initiatieven die bijdragen aan 

de lokale sociaaleconomische ontwikkeling. Een groot deel van de medewerkers bij de lokale 

Rabobanken is actief als adviseur en onderhoudt zeer regelmatig contact met de klant in 

fysieke en virtuele netwerken.

De klantbehoefte is de afgelopen jaren gewijzigd; klanten regelen het merendeel van hun 

bankzaken via internet en mobiel. Daarom zet de Rabobank vol in op het verder virtualiseren 

van haar dienstverlening. Hierdoor kunnen we klanten op ieder gewenst moment beter, sneller 

en goedkoper helpen. Als de klant behoefte heeft aan een adviseur, is deze altijd dichtbij. 

Daarnaast streven we naar een marktconform kostenniveau. We stellen onze klanten centraal 

en willen onze diensten nu en in de toekomst kunnen aanbieden tegen een eerlijk tarief. 

Dit verandertraject is bij de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland in gang gezet onder 

de noemer Visie 2016.

Zorg voor betaalbaarheid
De Rabobank wil betalingsproblemen van haar klanten zo veel mogelijk voorkomen. Dit is in het 

belang zowel van de klant als van de bank. Een en ander begint uiteraard met goede advisering 

en dus een passende hypotheek. Vervolgens wordt gedurende de looptijd periodiek getoetst of 

de hypotheek nog past bij de persoonlijke situatie. Tijdens het hypotheekadvies wordt gekeken 

naar de betaalbaarheid van de lening. Beoordeeld wordt of de klant in verschillende situaties 

– zoals bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid – de leninglasten kan blijven betalen. 

De eventuele financiële gevolgen van deze risico’s worden besproken met de klant, waarna 

besloten kan worden dat de klant zich gaat verzekeren tegen deze risico’s. Toch komt het voor 

dat een klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. In de meeste gevallen 

komen de klant en de bank gezamenlijk tot een oplossing en kan de klant in zijn woning blijven 

wonen. De Rabobank wil bij (dreigende) achterstand graag snel met de klant in contact komen 

om de situatie te bespreken en om op zoek te gaan naar oplossingen. Er zijn mogelijkheden om 

de klant extra ruimte te geven door middel van een betalingsregeling of door het inzetten van 

een budgetcoach. In 2014 is voor 0,40% van de hypotheekklanten herstel niet meer mogelijk 
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gebleken en was er geen perspectief om de hypotheek op bestendige wijze voort te zetten. 

In deze gevallen is overgegaan tot verkoop van de woning. Bij voorkeur gebeurt dit in samen

werking met de klant via een onderhandse verkoop. In uitzonderlijke gevallen wordt over

gegaan tot openbare verkoop.

Daling fraudecijfers betalingsverkeer
Betaalfraude leverde in 2014 minder schade op dan het jaar daarvoor. Criminelen proberen 

vooral via internetbankieren en gekopieerde bankpassen (skimming) de klant te beroven. 

Dat laatste komt gelukkig steeds minder vaak voor. De schade als gevolg van skimming daalde 

spectaculair in 2014. Deze trend werd in 2013 al ingezet. Bijvoorbeeld toen de banken de 

magneetstrip in de pas vervingen door de EMVchip. Via skimming de pas kopiëren wordt 

daardoor onmogelijk.

Bij internetbankieren bleef phishing de belangrijkste oorzaak van fraude. De fraudeur lokt hierbij 

de klant naar een valse website om hem daar vervolgens persoonlijke gegevens te ontfutselen. 

Ook op dit vlak was in 2014 een daling zichtbaar, als gevolg van verhoogde inspanningen rondom 

communicatie, bewaking en opsporing.

Innovatie, de toekomst van de Rabobank
De wereld om ons heen verandert razendsnel. In zowel de particuliere als de zakelijke markt 

kiezen klanten voor transparantie en eenvoud. Klanten krijgen steeds makkelijker en sneller 

inzicht in hun financiële situatie en willen zélf (online) aan het stuur zitten. Dankzij de techno

logie zijn klanten bovendien minder gebonden aan plaats en tijd. In de virtuele wereld kan de 

klant steeds gemakkelijker het aanbod vergelijken en beoordelen.

Geen enkele markt ontkomt aan de kracht van digitalisering. Een belangrijk gevolg daarvan is 

dat producten en diensten steeds toegankelijker en goedkoper worden. Dankzij technologische 

ontwikkelingen nemen toetredingsbarrières af en groeit de beschikbaarheid van dienstverlening. 

Zowel in Nederland als in het buitenland zien we marktpartijen die bankoverschrijdende dienst

verlening aanbieden. Deze nieuwe spelers concentreren zich meestal op de kracht van de 

eenvoud, lage kosten en soepele klantprocessen.

De Rabobank is altijd een voorloper geweest in vernieuwing van haar dienstverlening en is 

daarmee een van de meest innovatieve en vooruitstrevende financiële dienstverleners. Zo intro

duceerden we als een van de eerste banken internetbankieren en mobiel bankieren. Ook heeft 

de Rabobank een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van Rabobank iDeal.

Virtualisering betalingsverkeer
Klanten willen altijd en overal hun bankzaken kunnen regelen. Ook vragen ze om meer vormen 

van virtuele service en klantcontact. De Rabobank speelt hierop in met de Rabo Bankieren app. 

Het aantal klanten dat actief mobiel bankiert bij de Rabobank groeide in 2014 met ongeveer 

500.000 tot circa 2.300.000. Het gaat hierbij om zowel zakelijke als particuliere klanten. De Rabo 

Bankieren app is gedurende 2014 verder verbeterd en de mogelijkheden zijn flink uitgebreid. 

De klant kan nu zelf zijn pas of creditcard blokkeren of aanvragen, zijn limiet aanpassen, een 

nieuwe pincode aanvragen en een reis of annuleringsverzekering afsluiten. De nieuwe functio

naliteiten blijken aan te slaan bij de gebruikers: zo gebeurt het blokkeren en opnieuw aan

vragen van een bankpas al voor 24% via de app.

SEPA-migratie
De datum 1 augustus 2014 markeerde de overgang naar één Europese betaalmarkt ofwel 

Single Euro Payments Area (SEPA). Alle oude Nederlandse rekeningnummers zijn inmiddels 

Aantal actieve gebruikers 
mobiel bankieren - bedrijven
x 1.000

2010 2011 2012 2013 2014

250

200

150

100

50

0

Aantal actieve gebruikers 
mobiel bankieren - particulieren
x 1.000

2010 2011 2012 2013 2014

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0



 35 Maatschappelijke verslaglegging 2014 Rabobank Groep

vervangen door een IBAN (International Bank Account Number). Het nieuwe rekeningnummer 

is helaas een stuk langer geworden, maar het systeem zorgt er wel voor dat overboekingen van 

en naar het buitenland veel gemakkelijker verlopen.

Een groot deel van onze zakelijke klanten moest forse aanpassingen doen in hun financiële 

systemen, software en bedrijfsprocessen om goed te kunnen overstappen op SEPA. De Rabobank 

heeft ze waar nodig geholpen en ondersteund bij de overgang. De begeleiding van de 

Rabobank heeft ertoe geleid dat nagenoeg alle zakelijke klanten volgens planning zijn 

gemigreerd. In een beperkt aantal gevallen is voorzien in alternatieven.

Banking for food
In 2014 presenteerden we onze visie Banking for Food. In 2050 zullen naar verwachting meer dan 

9 miljard mensen op de wereld leven. Het wordt een forse uitdaging om iedereen te voorzien van 

genoeg voedsel. De Rabobank pakt de handschoen op om mee te denken over dit probleem 

rond voedselzekerheid. Banking for Food is de visie van de Rabobank op voedselzekerheid 

wereldwijd en de rol van de bank daarin. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender 

wereldbevolking zal de vraag naar voedsel aanmerkelijk stijgen. Ondernemers in de landbouw 

en voedselketens moeten dus meer gaan produceren, maar met minder grondstoffen. Als inter

nationaal leidende food en agribank wil de Rabobank klanten en de omgeving waarin ze 

opereren, ondersteunen bij deze uitdaging, door toegang te geven tot financiering, kennis en 

netwerken. In de loop van 2015 wordt duidelijk welke prioriteiten er zijn en welke keuzes we 

gaan maken om hieraan invulling te geven.

De Banking for Foodambitie betreft de verbetering van de landbouw en voedselproductie en 

verwerking buiten én binnen Nederland. Van de 92,3 miljard euro die de Rabobank in landbouw 

en de voedselketen heeft uitstaan, betreft bijna een derde food en agriondernemers in 

Nederland. De Rabobank heeft een sterke positie in de Nederlandse food en agrisector en die 

heeft op zijn beurt een belangrijke positie in de wereldwijde food en agrisector.

Duurzame oplossingen - van bezit naar gebruik
Steeds meer klanten hebben belangstelling voor complete oplossingen, omdat ze het gebruik 

van een bedrijfsmiddel belangrijker vinden dan het bezit ervan. DLL speelt hierop in door 

totaaloplossingen aan te bieden voor klanten. DLL adviseert over de juiste inzet van het lease

object voor de gehele levenscyclus en over de mogelijkheden voor de financiering van onder

houd en reserveonderdelen. Hierbij combineert ze een leaseovereenkomst vaak met een 

servicecontract van een onderhoudsleverancier. Om de klant verder te ontzorgen, worden alle 

financiële stromen die zijn gerelateerd aan het contract door DLL afgehandeld.

DLL ondersteunt haar partners in de overgang naar een circulair economisch model door finan

ciële oplossingen als Life Cycle Asset Management (LCAM) aan te bieden. Deze leaseoplossing 

stelt producenten in staat de levensduur van hun producten te verlengen door middel van 

hergebruik, revisie en recycling en biedt hun klanten daarnaast de mogelijkheid om niet langer 

eigenaar van het product te zijn, maar om het gebruik van het product als dienst af te nemen. 

Het LCAMbusinessmodel is in de loop van 2014 vertaald naar concrete producten en diensten. 

Behalve op de bestaande financiële oplossingen van DLL voor nieuwe assets, lag de focus op 

het ontwikkelen van een financiering voor gebruikte en gereviseerde bedrijfsmiddelen. 

Voor bedrijfsmiddelen die het einde van hun levensduur bereikt hebben, werkt DLL aan het 

ontwikkelen van oplossingen rondom het verschroten van bedrijfsmiddelen en het verwerken 

van de daarbij behorende afvalstromen.
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Voor de derde keer op rij won DLL de Leasing Life Award voor ‘Product and Service Innovation 

of the Year’. Ditmaal is de prijs een erkenning voor het LCAMpartnership dat het bedrijf is 

aangegaan met Schmitz Cargobull AG. Het door DLL en Schmitz Cargobull AG ontwikkelde 

Life Cycle Trailer Managementprogramma biedt volledige operationalleaseoplossingen voor 

refurbished trailers en recycleoplossingen voor trailers die het einde van hun levensduur hebben 

bereikt. Deze nieuwe propositie maakt eindgebruikers in deze markt niet langer eigenaar van 

de trailer, maar vormt het antwoord op de toenemende vraag naar flexibelere, op gebruik 

gebaseerde oplossingen. Om kennis te delen en het LCAMbusinessmodel verder te ontwikkelen 

is DLL een samenwerkingsverband met de Ellen MacArthur Foundation aangegaan. Verder heeft 

ze verscheidene whitepapers en blogs geschreven en een LinkedInshowcasepagina ontwikkeld 

over de duurzame toegevoegde waarde van leasing. Bovendien is voor de meeste door DLL 

gefinancierde assetcategorieën de grondstofwaarde bepaald en wordt er vastgesteld welke 

onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Clean Tech en green asset solutions
DLL heeft haar strategie met betrekking tot het blijven financieren van hernieuwbare energie en 

energieefficiënte verlichtingsprojecten succesvol gerealiseerd. Tevens heeft ze haar business in 

de Clean Techindustrie verder gediversifieerd. Zo werden nieuwe zonneenergieprojecten in 

de VS gefinancierd en breidde DLL haar relaties op het gebied van verlichtings projecten uit 

door nieuwe omzet in vijf Europese landen te genereren. Als onderdeel van de diversificatie 

financierde DLL haar eerste projecten in zowel waterzuivering als afvalverwerking. Ook werden 

er overeenkomsten gesloten voor de financiering van energieefficiënte projecten met twee 

miljardenbedrijven die leiders zijn op dit gebied. In Nederland werden er enkele pilots en deals 

gerealiseerd, zoals vijf ESCo (Energy Service Company)pilotdeals, de financiering van een 

warmtekoudeopslagsysteem en een deal voor ledverlichting. Tot slot heeft DLL in 2014 een 

pilot op het gebied van asset sharing in de Nederlandse grondwerk en sloopsector uitgevoerd.

DLL is in Europa niet alleen actief met vendor finance, maar met dochterbedrijf Athlon ook op 

het gebied van mobiliteit. Athlon is in Nederland toonaangevend op het gebied van autoleasing 

en mobiliteit, met een wagenpark van ongeveer 105.000 auto’s. Daarnaast is Athlon ook actief 

in negen andere Europese landen. In totaal heeft Athlon een leaseportefeuille van ongeveer 

250.000 contracten. Het primaire doel van Athlon is de mobiliteit van haar klanten te verzorgen 

door innovatieve, duurzame en kostenefficiënte oplossingen te bieden.

Athlon Privé Lease en Athlon Essential
In 2014 introduceerde Athlon voor particulieren de mogelijkheid om eenvoudig op abonnements

basis een auto te leasen: Athlon Privé Lease. Met de introductie van Athlon Essential richt Athlon 

zich op de essentie van leasen: flexibel én voordelig.

Mobility solutions & consultancy
Veranderingen op het gebied van personeelsbeloningen hebben geleid tot de totstandkoming 

van een mobiliteitsbudget voor werknemers. Athlon speelt in op deze trend door het aanbieden 

van de Mobility Card. In Nederland stimuleert Athlon haar klanten ook om via de eDriver

oplossing verantwoordelijker te rijden en hun CO2uitstoot te verminderen. Athlon Mobility 

Consultancy, actief in de Benelux en Frankrijk, ondersteunde circa 75 bedrijven met het invoeren 

van een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Ook Athlon viel in de prijzen: haar FlexDriveoplossing heeft in 2014 de eerste plaats bemachtigd 

bij de gerenommeerde International Fleet Industry Award van Fleet Europe, een toonaangevend 

online forum voor internationale leiders op het gebied van bedrijfswagenparken.
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Leasing en factoring
Behalve vendor finance biedt DLL in Nederland ook flexibele leaseproducten aan voor klanten 

van de lokale Rabobanken en andere Rabobankonderdelen, als onderdeel van de financiële 

dienstverlening van de Rabobank. Daarnaast biedt DLL direct in de markt leaseactiviteiten aan 

via het online portal Leaseloket. Vooral klanten in het midden en kleinbedrijf maken hier 

gebruik van.

Ook factoring is onderdeel van de Nederlandse productportefeuille. Daarmee kunnen klanten 

extra werkkapitaal vrijmaken uit hun debiteurenportefeuille.

Consumentenfinancieringen
Behalve financiële oplossingen voor de zakelijke markt biedt DLL in Nederland ook financie

ringen aan voor consumenten. In de markt voor consumentenfinanciering is ze actief met de 

merken Rabobank, Freo en Athlon Auto Financiering. Het Consumer Financeonderdeel van 

DLL ondersteunt de Rabobank centraal en lokaal bij het aanbieden van consumptief krediet.

Freo is de online aanbieder van consumptief krediet en staat voor zorgvuldig, voordelig en 

eerlijk lenen. Het aantal contracten dat Freo beheert, groeide in 2014 verder. De totale omvang 

van de consumptiefkredietportefeuille (Rabobank consumptiefkrediet en Freo) kwam uit op 

1,4 (1,4) miljard euro.

Vrijwilligersactiviteiten en impactinvestering.
Naast donaties van meer dan 500.000 euro, investeerde wereldwijd bijna 25% van de mede

werkers tijd en expertise in maatschappelijke goede doelen omeen bijdrage te leveren aan de 

verbetering van de onderwijs en leefomstandigheden van vele mensen. De activiteiten hebben 

een link met DLL’s industriefocus en zijn verankerd in haar HRleerprogramma. In Nederland 

organiseerde DLL het Samen040initiatief in samenwerking met de gemeente Eindhoven en 

zes andere toonaangevende bedrijven op zoek naar strategische samenwerking rond maat

schappelijke kwesties.

Microleasing
In samenwerking met de Rabobank Foundation verleende DLL technische ondersteuning 

aan vijf microfinancieringsinstellingen voor de ontwikkeling van microleasing in Rwanda. 

Schaalvergroting wordt mogelijk gemaakt door het feit dat materialen en leermethoden nu 

gesystematiseerd zijn en als kwalitatief goed trainingsmateriaal dienen. Om grotere impact in 

opkomende markten te realiseren is er een uitbreidingsstrategie ontwikkeld, waaronder een 

potentieel vendor en investeringsmodel. Door middel van microleasing stelt DLL veel kleine 

en microondernemers in staat hun zakelijke prestaties te verbeteren.

Economische vitaliteit en leefbaarheid
Participeren in de lokale gemeenschap en het versterken van de economische en maatschap

pelijke vitaliteit. Dat is een van de doelen uit onze nieuwe duurzaamheidsambities. We richten 

ons op actuele maatschappelijke thema’s. Duurzaamheid, economische vitaliteit en leefbaarheid 

van wonen is een thema waar ook Rabo Vastgoedgroep actief mee bezig is. BPD, onderdeel van 

Rabo Vastgoedgroep ziet het enthousiasme voor duurzaam ingericht woongebied toenemen. 

Een concreet voorbeeld van verduurzaming is het plan Nieuw Kortenoord in Wageningen. 

Een nieuwbouwproject van 1.000 woningen dat duurzaamheid en vitaliteit van gemeenschappen 

ademt op tal van aspecten. Bij de verkoop van woningen is nauw samengewerkt met Rabobank 

Vallei en Rijn. Het project is ontwikkeld in de omgeving van Wageningen op een voormalig 

universiteitsterrein, waarbij zowel een deel van de gebouwen als de groenstructuur zo veel 

mogelijk werd gehandhaafd. Bewoners worden er actief begeleid bij energiebesparing, wat heeft 

geresulteerd in een besparing van 60% ten opzichte van vergelijkbare woningen. Met een opper

vlakte van 56 hectare en 1.000 woningen is Nieuw Kortenoord een van de grotere ‘groene’ wijken.
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Betekenisvolle coöperatie

Het coöperatieve model vormt de basis van de Rabobank. Vroeger, nu en in 
de toekomst. Bijna 2 miljoen klanten in Nederland zijn lid van hun lokale 
Rabobank. Via een ledenraad beslissen ze mee over het beleid van de bank. 
Buiten Nederland hebben we daarvoor op verschillende plekken klanten
raden opgericht. Onze leden en klanten houden ons scherp, zij zorgen 
ervoor dat we in contact blijven met de samenleving en bouwen met ons 
aan de betekenisvolle coöperatie.

Onze coöperatieve identiteit uit zich in ons dagelijks handelen. In Nederland uit zich dat via 

onze lokale Rabobanken, maar vooral ook in de impact die we hebben op de maatschappij. 

De Rabobank wil immers de klant en zijn leef en werkomgeving versterken. Daarom investeren 

we uitgebreid in de samenleving, we steunen kwetsbare groepen, we stimuleren verantwoord 

ondernemen en beleggen en we gaan regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties. 

De lokale Rabobanken dragen hieraan bij via lokale programma’s en initiatieven.

Vitale gemeenschappen
Wereldwijd veranderen samenlevingen in een hoog tempo. De invloed van de overheid krimpt, 

de drang om als burgers onderling samen te werken groeit. Deze ontwikkelingen bieden een 

vruchtbare voedingsbodem voor coöperaties.

Wij zien het als ons doel om de vitaliteit te versterken van de gemeenschappen waarin we 

actief zijn. Niet alleen puur als bank, maar ook als aanjager van maatschappelijke initiatieven. 

Zo bevorderen we de zelfredzaamheid van mensen en maken we tegelijkertijd de samenleving 

duurzamer. In 2020 willen we duizend collectieve lokale maatschappelijke initiatieven steunen 

bij hun zakelijke succes, waarvan 500 in Nederland en 500 in ontwikkelingslanden.

Lokale coöperaties in Nederland
Zonneenergie, ouderenzorg en internettoegang. Dat zijn de drie belangrijkste thema’s bij de 

burgerinitiatieven die onze Nederlandse lokale Rabobanken ondersteunden in 2014. 

Burgers die een misstand zien en overgaan tot actie, vormen regelmatig een inspiratie voor ons 

werk. Deze initiatieven ontstaan vanuit een directe behoefte en dragen vrijwel altijd bij aan de 

vitaliteit van de stad of het dorp in kwestie. Daarom ondersteunen we ze graag. Soms geven 

we een financiële bijdrage uit onze maatschappelijke fondsen, maar meestal kunnen we de 

mensen juist ondersteunen met onze kennis en toegang tot netwerken.

WeHelpen
WeHelpen is een landelijke beweging in Nederland, die sociale verbinding stimuleert en 

mogelijk maakt. Mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die hulp willen geven, treffen 

elkaar op het digitale platform www.wehelpen.nl. De hulpvragen lopen uiteen van mantelzorg 

tot klussen in huis en van de hond uitlaten tot schilderles.
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WeHelpen bestaat sinds 2012 en de Rabobank was een van de oprichters. Eind 2014 waren er al 

ruim 17.000 mensen als hulpbieders en vragers geregistreerd op het platform, er werden in 2014 

2.100 publieke hulpvragen geplaatst en er zijn 1.100 hulpnetwerken van mensen die elkaar helpen.

Inmiddels zijn er vijftien lokale Rabobanken lid van WeHelpen, evenals enkele grote zorgverze

keraars, circa vijftien gemeenten en diverse zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en woning

bouwcorporaties.

Dienstverlening aan de gezondheidszorg
We zien de gezondheidszorg als een belangrijke pijler onder vitale gemeenschappen. 

De Rabobank speelt een vooraanstaande en kennisgedreven rol als bank in deze sector. 

Daarom zijn we huisbankier van vele zorginstellingen en medische professionals. Een voorbeeld 

is onze betrokkenheid bij de oprichting en totstandkoming van het nieuwe Prinses Máxima 

Centrum voor Kinderoncologie. Op initiatief van ouders van patiënten en professionals in de 

kinderoncologie in Nederland wordt topexpertise op zorg en onderzoeksgebied gebundeld in 

één nationaal kinderoncologisch centrum. Een bankenconsortium bestaande uit de Rabobank 

en BNG Bank sloot in 2014 een kredietarrangement voor de nieuwbouw en het werkkapitaal.

Kwetsbare groepen in Nederland
Betalen met pinpas of creditcard, bankieren via een mobieltje of een computer, geld uit de 

muur halen. Voor velen is het de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat geldt niet voor 

kwetsbare groepen in de samenleving, zoals dementerende ouderen en mensen die slecht 

kunnen lezen en schrijven. De Rabobank maakt zich in Nederland hard voor deze groepen en 

probeert ze drempels weg te halen, zodat ook deze mensen kunnen meedoen aan het financiële 

verkeer. Rabobank Foundation speelt hierbij een belangrijke rol als financier en aanjager.

De Rabobank biedt verschillende projecten rondom financiële educatie. Zo ontwikkelen wij het 

concept Samen Bankieren, dat klanten ondersteunt die niet zelfstandig hun bankzaken kunnen 

regelen. De website Steffie.nl maakt financiële dienstverlening toegankelijk voor laaggeletterden 

en analfabeten. Ook steunen we via Rabobank Foundation het programma Thuisadministratie 

van vrijwilligersorganisatie Humanitas, dat mensen helpt die in de financiële problemen zitten.

Naast het stimuleren van educatie willen we ook graag het bewustzijn vergroten en de situatie 

van diverse kwetsbare groepen in de maatschappij bespreekbaar maken. Daarom leveren we 

bijvoorbeeld een bijdrage aan DementieEnDan en Coöperatie Deltaplan Dementie, programma’s 

die mensen bewust willen maken van zaken die geregeld moeten worden in het geval van 

dementie. De Rabobank organiseert samen met Alzheimer Nederland voorlichtingsbijeen

komsten op lokaal niveau. Daarnaast wordt het documentaire materiaal dat via DementieEnDan 

is ontwikkeld dankzij een bijdrage van Rabobank Foundation ingezet bij lesprogramma’s voor 

onze adviseurs.

Stimuleren van zelfredzaamheid
Kansarme mensen een beter perspectief bieden door ze zelfredzaam te maken. Die vorm van 

ontwikkelingssamenwerking sluit naadloos aan op de ontstaansgeschiedenis van onze bank. 

Daarom zet Rabobank Foundation zich al veertig jaar in om wereldwijd de zwakkeren sterker 

te maken.

Haar focus ligt in Nederland op kwetsbare groepen mensen in de samenleving. In ontwikkelings

landen in Afrika, Azië en LatijnsAmerika helpt zij kleine boeren bij het opbouwen van een zelf

standig bestaan.
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Daarom geven we deze doelgroep via coöperaties toegang tot krediet en andere financiële 

diensten, zoals spaarrekeningen. Hierdoor kunnen ze investeren in hun boerenbedrijfje, 

waardoor ze zichzelf en hun dorpsgemeenschap economisch kunnen ontwikkelen.

Op het platteland is vaak geen bank te bekennen. En als er al een bank aanwezig is, dan leent 

die geen geld aan kleine boeren zonder onderpand of vast inkomen. De bank vindt het risico 

simpelweg te groot. Boeren zijn daardoor overgeleverd aan lokale geldschieters, waardoor de 

financiële problemen alleen maar groter worden.

Rabobank Foundation verstrekt daarom leningen voor o.a. werkkapitaal en investeringen aan 

coöperaties. Soms gebeurt dat in de vorm van een garantie via een lokale bank of een partner

bank van Rabo Development. Hierdoor beschikt de coöperatie over middelen om door te lenen 

aan haar leden tegen eerlijke, marktconforme condities. Met dit kapitaal kunnen boeren inves

teren in bijvoorbeeld vee, kunstmest of mechanisatie. Of de coöperatie kan de eigen bedrijfs

voering professionaliseren en meer waarde toevoegen in de keten. Het maatschappelijke fonds 

van de Rabobank ondersteunt in het buitenland eind 2014 meer dan vierhonderd projecten bij 

ruim driehonderd projectpartners, bestaande uit voornamelijk producentencoöperaties en 

spaar en kredietcoöperaties in 29 landen. Eind 2014 heeft Rabobank Foundation hier meer dan 

28 miljoen euro aan leningen en garanties uitstaan. Daarnaast is in 2014 is voor een bedrag van 

meer dan 3,8 miljoen euro aan technische assistentie en kleine donaties goedgekeurd.

Voor zelfredzaamheid van organisaties en boeren is het van belang dat ze inzicht hebben in 

hun financiële positie, zodat ze kunnen sparen en op den duur investeren in verdere productie

verhoging, verwerking of andere zaken om hun levensstandaard te verhogen. Er is binnen de 

projecten van de Rabobank Foundation daarom veel aandacht voor financiële educatie. Ook is 

er daarnaast vaak een sterke focus op trainingen die de productiviteit helpen verhogen. 

Zo draagt Rabobank Foundation via een van haar projecten in Tanzania jaarlijks 250.000 euro bij 

aan de NMB Foundation die financiële en organisatorische trainingen aan honderden kleine 

coöperaties verzorgt. Dit sluit dan weer aan op andere meer agronomische projecten in samen

werking met klanten van de bank of een samenwerkingspartner als de FAO.

Partnerbanken in ontwikkelingslanden
Veel mensen in ontwikkelingslanden, met name op het platteland, hebben geen toegang tot 

financiële dienstverlening. Betalen, sparen en lenen is verre van vanzelfsprekend voor mensen 

in een groot gedeelte van de wereld, wat een belangrijke voorwaarde is voor economische groei.

In het verleden heeft de Rabobank in eigen land waardevolle kennis en ervaring opgedaan 

op het gebied van het betrekken van mensen in het financiële systeem. De toenmalige 

omgevingsfactoren zijn vergelijkbaar met de omgevingsfactoren waar financiële instellingen in 

ontwikkelingslanden nu mee te maken hebben. Rabo Development brengt deze kennis over 

naar financiële instellingen in geselecteerde markten om ze te ondersteunen in hun streven om 

financiële diensten op een duurzame wijze voor meer mensen toegankelijk te maken. De focus 

van Rabo Development ligt daarbij op plattelandsgebieden en op de agrarische sector, 

waarmee een impactvolle ontwikkeling wordt ondersteund.

Om de kennis daadwerkelijk te kunnen overdragen, werkt Rabo Development met name door 

partnerschappen aan te gaan met geselecteerde financiële instellingen in ontwikkelingslanden. 

Een langetermijn verbintenis wordt aangegaan door een minderheidsaandeel te nemen in de 

financiële instellingen, aangevuld met management assistentie en technische assistentie. 

Kapitaal wordt verschaft om de bank te ondersteunen in verdere groei en ontwikkeling. 

Management en technische assistentie zijn de voornaamste kanalen voor de kennisoverdracht, 
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bijvoorbeeld op het vlak van IT, risico’s, producten en governance. Het doel hiervan is dat de 

financiële instellingen leidende en duurzame lokale retail banken worden met een duidelijke 

focus op plattelandsgebieden.

De inspanningen van Rabo Development worden steeds meer versterkt door de activiteiten van 

Rabo Foundation, welke zich in ontwikkelingslanden richt op de ontwikkeling en financiering 

van groepen kleine boeren, zodat ze verder kunnen investeren en groeien.

Rabo Development is met acht financiële instellingen in ontwikkelingslanden partnerschappen 

aangegaan. De partnerbanken bevinden zich met name in OostAfrika en in LatijnsAmerika. 

Daarnaast is er nog een partnerbank in China.

Investeren in de maatschappij: Nederland
De Rabobank ondersteunt vele maatschappelijke initiatieven in de gemeenschappen waarin 

we actief zijn. Elk jaar steken we 3% van de winst van de Rabobank Groep in maatschappelijke 

investeringen zonder winstoogmerk. Daarnaast zetten we onze menskracht, kennis, netwerken 

en faciliteiten in om dit soort initiatieven te versterken. Ook de lokale Rabobanken reserveren 

jaarlijks een deel van hun nettowinst voor maatschappelijke investeringen. We noemen dit het 

coöperatieve dividend. In 2014 hebben we 64,8 (69,2) miljoen euro aan coöperatief dividend 

uitgekeerd.

In Nederland hebben alle lokale Rabobanken op deze manier belangrijke investeringen gedaan 

in hun werkgebieden. Dat leverde nieuwe samenwerkingsverbanden op en innovatieve 

projecten. Om nog meer impact en zichtbaarheid te bereiken, hebben we in 2014 besloten om 

deze lokale activiteiten voortaan te koppelen aan drie thema’s: duurzaamheid, economische 

vitaliteit en leefbaarheid.

Een voorbeeld is de Limburgse pluimveehouder die ontdekte dat eigeel een stofje bevat dat de 

achteruitgang van het gezichtsvermogen remt. Hij richtte het bedrijf Newtricious op om dit 

verder te onderzoeken en een voedingssupplement in de markt te zetten. Rabobank Horst 

Venray steunde zijn initiatief eerst vanuit het coöperatieve dividend, maar op den duur was er 

behoefte aan een grotere financiering. De lokale Rabobank adviseerde hem en bood een lening 

aan. Inmiddels is het product MacuView wetenschappelijk onderbouwd en te koop.

Op het online platform ‘Rabo Versterkt’ staat een interactieve landkaart van Nederland, waarop 

we allerlei lokale initiatieven van onze banken presenteren. Eind 2014 waren er meer dan 40 

lokale Rabobanken actief op deze website. De voorbeelden die we laten zien (veelal in de vorm 

van korte films) hebben te maken met thema’s als duurzaamheid, economie, wonen, zorg en 

sponsoring. De site geeft een beeld van onze bijdrage aan de lokale samenleving en daarmee 

aan heel Nederland.

Investeren in de maatschappij: wereldwijd
De investeringen van onze lokale Rabobanken reiken echter veel verder dan alleen Nederland. 

Rabobank Foundation maakt het mogelijk om maatschappelijke projecten in het buitenland te 

‘adopteren’. Meerdere banken kiezen voor deze manier van investeren. Ook klanten kunnen zich 

aansluiten bij deze initiatieven door geld te doneren of kennis te delen. Rabobank Weerterland 

koos bijvoorbeeld voor een project in Indonesië waarmee ze, samen met tien klanten, kleine 

melkveeboeren ondersteunt.
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Coöperatief dividend

in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011

Coöperatiefondsen (lokale Rabobanken) 36,4 44,1 42,8 37,0

Donaties Rabobank Nederland en overige groepsonderdelen 8,0 8,0 4,6 5,2

Rabobank Foundation (binnen- en buitenland) 19,5 16,4 19,8 15,7

Projectfonds 0,0 0,0 0,0 1,1

Prijzengeld Herman Wijffels Innovatieprijs 0,1 0,2 0,1 0,1

Share4more 0,8 0,6 0,6 1,1

Totaal maatschappelijke fondsen en donaties 64,8 69,2 67,9 60,2

Sponsor van sport
Als grootste en maatschappelijk meest betrokken sportsponsor van Nederland neemt de 

Rabobank ook haar verantwoordelijkheid in een vitalere samenleving. Hockey, paardensport 

en wielrennen zijn de belangrijkste sporten die we steunen: van amateurs tot de wereldtop. 

Naast de ondersteuning van deze drie sporten is de Rabobank Partner in Sport van het 

NOC*NSF. Ook omarmen we verschillende activiteiten binnen het aangepast sporten en zijn wij 

erkend 1% fairshare partner, dit betreft een regeling waarbij het bedrijfsleven wordt gevraagd 

om 1% bovenop hun totale sportsponsoringbudget te investeren in de gehandicaptensport. 

Daarnaast steunen we het Jeugdsportfonds, dat ervoor zorgt dat ook arme kinderen bij een 

club kunnen aansluiten.

De betrokkenheid van lokale Rabobanken bij vele verenigingen binnen hun werkgebied vormt 

de ondersteuning van een belangrijke hoeksteen van de samenleving en onderstreept de 

maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank. Ze nemen daarmee een bescheiden 

aandeel in deze clubs, die op hun beurt weer een grote rol spelen in de samenleving. Dat sport 

mensen samenbrengt, blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam. In de volksbuurt Feijenoord deden 

weinig kinderen aan sport. Daarom besloot een enthousiaste stadsbewoner midden in deze 

wijk een hockeyclub te starten. Hoewel hockey en een volksbuurt niet direct een logische 

match lijkt, besloot Rabobank Rotterdam dit plan te ondersteunen en inmiddels groeit hockey

club Feijenoord enorm.

In 2014 ging 45,5 (45,2) miljoen euro naar maatschappelijke sponsoring. 

Maatschappelijke sponsoring

in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011 2010

Rabobank Nederland, directoraat communicatie 15,2 12,5 30,3 25,1 24,1

Rabobank International en overige groepsonderdelen 7,3 7,8 11,0 9,7 11,8

Lokale Rabobanken 23,0 24,9 27,4 27,0 24,1

Totaal maatschappelijke sponsoring 45,5 45,2 68,7 61,8 60,0

Maatschappelijk beleggen
Impact investing is een vorm van beleggen waarbij we naast een financieel rendement ook een 

sociaalmaatschappelijk rendement nastreven. De Rabobank is enthousiast over deze methode 

en onderzocht daarom in 2014 de mogelijkheden om dit soort beleggingsproducten te intro

duceren voor particuliere en privatebankingklanten.

Voor de institutionele klanten bieden we nu al producten die naast het financiële rendement 

ook een positief maatschappelijk rendement nastreven, zoals Dutch Greentech Fund, Rabo 

Farm, Rabo Rural Fund and Rabo Inclusive Business Fund. In 2014 lanceerde Rabo Farm haar 

tweede Europese fonds en kwam het nieuwe Shift Invest erbij. De toekomstige investeringen 

van Shift Invest richten zich vooral op gezondheid en welzijn.
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Het is onze ambitie om onze processen zodanig aan te passen dat we meer zicht hebben op 

maatschappelijk verantwoorde investeringen en beter kunnen sturen op impact. Op die manier 

kan deze beleggingsvorm in 2015 de groei maken die we graag zien, waarbij de klant en de 

maatschappij er allebei op vooruitgaan.

Maatschappelijke dialoog
De Rabobank gaat actief de dialoog aan met maatschappelijke organisaties. Deze gesprekken 

gaan meestal over de standpunten van de bank. Een aanleiding om elkaar te treffen kan zijn dat 

er misstanden of bijzondere ontwikkelingen in het nieuws zijn. Regelmatig komen er vragen of 

reacties binnen over onderzoeken rondom het beleid van banken. Met sommige partijen 

hebben we op vaste momenten een terugkerend overleg. In de bijlage bij dit verslag staat een 

tabel met de onderwerpen die we met maatschappelijke organisaties bespraken en de uitkom

sten daarvan.

Tijdens de gesprekken van 2014 kwamen grote duurzaamheidsvraagstukken naar voren, die 

spelen in de productie en handelsketens voor palmolie, soja, veehouderij, vleesproductie en 

energie. De Rabobank gaat in 2015 haar beleid op deze thema’s aanscherpen en zal trans

paranter communiceren over de inhoud en uitvoering ervan.

Specialisten van de Rabobank volgen de politieke overleggen en debatten op de voet. Ze houden 

contact met politici en ambtenaren in Den Haag en Brussel, maar ook met financiële toezicht

houders. Zo heeft de Rabobank deelgenomen aan de rondetafelgesprekken die de Tweede Kamer 

organiseerde over big data en over duurzaam, divers en dienstbaar bankieren. Op Europees niveau 

hebben we actief inbreng geleverd bij de totstandkoming van de Bankenunie. Daarnaast heeft 

de Rabobank samen met LTO Nederland en met de Nederlandse overheid bepleit dat tuinders 

zijn gecompenseerd voor de Russische sancties. Geregeld haakt de Rabobank ook aan bij 

handelsmissies, economische missies en staatsbezoeken. In 2014 deed de Rabobank mee aan 

staatsbezoeken aan Polen en Japan. In Polen waren we erbij vanwege de ondertekening van 

een contract van Rabobank Farm met een Poolse onderneming. In Japan organiseerde de 

Rabobank in het verlengde van het staatsbezoek een food en agriconferentie. Ook participeerde 

de Rabobank in de economische missies naar Indonesië, Brazilië, Turkije, Vietnam, Congo, India 

en Peru.

De standpunten van de bank staan vastgelegd in position papers, die ook op onze corporate 

website staan. In 2014 beschreven we onder meer het beleid rondom big data, kredietverlening 

en duurzaamheid.

Maatschappelijke stakeholders
In 2014 is bij belangrijke maatschappelijke stakeholders gevraagd naar hun oordeel over de 

Rabobank. We scoren bij deze doelgroep een rapportcijfer 5,5. Dit rapportcijfer is gelijk aan het 

gemiddelde van de bankensector.

De hoogste waardering komt van toezichthouders, de politiek en brancheorganisaties, 

waarvoor leiderschap, management, toekomstvisie en maatschappelijke dialoog belangrijke 

criteria zijn.

Het meest kritisch zijn maatschappelijke belangenorganisaties. Voor deze organisaties is het 

verwezenlijken van het maatschappelijke belang dat ze vertegenwoordigen een essentieel 

criterium.
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De directe relatie met de Rabobank kreeg in 2014 een hogere waardering dan onze algemene 

reputatie. Het gemiddelde rapportcijfer is een 6,4. De waardering van de relatie varieert van een 

7,6 bij toezichthouders tot een 4,9 bij maatschappelijke belangenorganisaties. Voor een herstel 

van het vertrouwen in de Rabobank is een goede relatie en het voeren van een open en con

structieve dialoog van groot belang.

Gemiddelde rapportcijfers per stakeholdergroep Reputatie van de Rabobank Relatie met de Rabobank

Toezichthouders 5,9 7,6

Politiek 5,9 7,0

Brancheorganisaties 5,8 6,6

Journalisten 5,7 6,2

Consumentenorganisaties 5,6 6,1

Overheid 5,3 6,2

Maatschappelijkebelangenorganisaties 4,4 4,9

Totaaloordeel 5,5 6,4

De cijfers zijn gebaseerd op het onderzoek Stakeholder Reputation Insights van onderzoeks

bureau Motivaction. Het onderzoek heeft in de zomer van 2014 voor het eerst plaatsgevonden 

onder 78 vertegenwoordigers van zeven stakeholdergroepen. De waarderingen zijn gegeven 

middels rapportcijfers voor ruim veertig aspecten.

De belangrijkste aandachtspunten voor de Rabobank die de ondervraagde stakeholders 

aangeven, zijn:

• focus op de klant (maatwerk)

• actieve deelname aan het maatschappelijke debat

• tonen van leiderschap en visie

• tonen van de coöperatieve kleur

Voor 2015 is het voornemen om het onderzoek Stakeholder Reputation Insights te herhalen.



 46 Maatschappelijke verslaglegging 2014 Rabobank Groep

Aan de lezers van de Maatschappelijke verslaglegging 2014 Rabobank Groep

Oordeel 
Wij hebben de Maatschappelijke verslaglegging 2014 Rabobank Groep (hierna: de Maatschap

pelijke verslaglegging) van Rabobank Groep (hierna Rabobank) gecontroleerd. 

Naar ons oordeel is de informatie in de Maatschappelijke verslaglegging, in alle van materieel 

belang zijnde aspecten, juist weergegeven in overeenstemming met de Sustainability Reporting 

Guidelines (G4 ) van het Global Reporting Initiative.

De basis voor ons oordeel
We hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 3810N 

“Assuranceopdrachten inzake maatschappelijke verslagen”. 

We verstrekken geen zekerheid bij de haalbaarheid van de doelstellingen, verwachtingen en 

ambities van Rabobank.

Onze verantwoordelijkheden op grond van Standaard 3810N en de uitgevoerde werkzaam

heden zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de Maat

schappelijke verslaglegging’.

Wij zijn onafhankelijk van Rabobank zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheids regels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags 

en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assuranceinformatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

Kernpunten van onze controle
Onderstaand beschrijven we zaken die naar ons professionele oordeel het belangrijkst waren 

tijdens de controle van de Maatschappelijke verslaglegging. De kernpunten van onze controle 

hebben wij met de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige 

weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het 

kader van de controle van de Maatschappelijke verslaglegging als geheel. Onze bevindingen 

over die kernpunten moeten niet als afzonderlijke oordelen over die kernpunten worden 

gezien.

Aandacht voor evenwichtigheid in verslaggeving
De belanghebbenden bij het verslag dienen een evenwichtig beeld te krijgen van de stand van 

zaken op het gebied van duurzaamheid bij Rabobank, naar relatief belang van de verschillende 

onderwerpen en bedrijfsonderdelen. Dit vormde een kernpunt van onze controle, omdat de 

relatieve aandacht voor onderwerpen en bedrijfsonderdelen wordt bepaald door inschattingen 

en visie van de betrokkenen bij het verslaggevingsproces.

AssuranceRapport van de 
onafhankelijke accountant
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Wij hebben vastgesteld of de materiële onderwerpen die volgden uit de materialiteitsanalyse in 

het verslag zijn opgenomen en hieromtrent interviews gehouden met leidinggevenden van de 

verschillende bedrijfsonderdelen. Voorts hebben wij rapportages van de bedrijfsonderdelen aan 

de groep over de activiteiten, voortgang en resultaten beoordeeld. Op basis van deze inzichten 

hebben wij beoordeeld of de weergave een redelijke representatie vormt van het relatieve 

belang van de verschillende bedrijfsonderdelen op deze aspecten.

Aandacht voor implementatie in het licht van nieuw duurzaamheidbeleid
De toetsing van de rapportageprocessen vormde een kernpunt van onze controle. 

Rabobank bevindt zich in een overgangsfase van zelfstandig duurzaamheidbeleid naar beleid 

dat onderdeel is van de algehele bedrijfsstrategie. De implementatie daarvan vindt momenteel 

plaats. Het is belangrijk dat het verslag een reële weergave is van de status van implementatie 

van duurzaamheid en de opzet, bestaan en werking van de rapportageprocessen binnen 

Rabobank. 

Wij hebben interviews gehouden met de directies van verschillende bedrijfsonderdelen om 

vast te stellen wat de mate van implementatie van duurzaamheid is. Verder hebben wij de 

rapportage processen voor duurzaamheid getoetst op hun opzet, bestaan en werking en 

hebben wij de gerapporteerde uitkomsten aangesloten met onderliggende documentatie. 

Ten slotte hebben wij de weergave rondom de implementatie van duurzaamheid in het verslag 

vergeleken met de uitkomsten van de genoemde werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor 
de Maatschappelijke verslaglegging
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en juist weergeven van de Maat

schappelijke verslaglegging in overeenstemming met de Sustainability Reporting Guidelines 

(G4 ) van het Global Reporting Initiative. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de Maatschappelijke verslaglegging mogelijk 

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

verslag gevingsproces.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de Maatschappelijke 
verslaglegging
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van de controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte assuranceinformatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken. 

Wij hebben onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Het uitvoeren van een risicoanalyse, waaronder een mediaanalyse, ter verdieping van ons 

inzicht in de relevante maatschappelijke onderwerpen voor Rabobank gedurende de 

rapportage periode;

• Het evalueren van de opzet en implementatie en het testen van de werking van systemen en 

processen voor informatieverzameling en verwerking voor de informatie in de Maatschappe

lijke verslaglegging;

• Het afnemen van interviews met relevante medewerkers op groepsniveau en bij entiteiten 

over strategie, het beleid, de communicatie en het management in relatie tot maatschappe

lijke onderwerpen en andere medewerkers op groepsniveau verantwoordelijk voor het aan

leveren van informatie voor de Maatschappelijke verslaglegging;
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• Locatiebezoeken aan een selectie van bedrijfsonderdelen met als doel het evalueren en 

testen van de brongegevens;

• Het steekproefsgewijs controleren van interne en externe documenten, om vast te stellen of 

de informatie in de Maatschappelijke verslaglegging voldoende is onderbouwd;

• Het analytisch evalueren van data en trends aangeleverd door de verschillende entiteiten 

voor consolidatie op groepsniveau;

• Het beoordelen en testen van de werkzaamheden uitgevoerd door Audit Rabobank Groep (ARG).

Amsterdam, 23 februari 2015

KPMG Sustainability,

Onderdeel van KPMG Advisory N.V.

W.J. Bartels RA, Partner
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De maatschappelijke verslaglegging 2014 van de Rabobank geeft een toelichting op de materiële 

verslagonderwerpen uit het verslagjaar 2014. Voor het inventariseren en selecteren van relevante 

verslagonderwerpen worden de GRIG4richtlijnen en het raamwerk van het IIRC (International 

Integrated Reporting Council) voor geïntegreerde verslaglegging als uitgangspunt gebruikt.

De materialiteitsanalyse van de Rabobank bestaat uit een analyse van belanghebbenden, een 

inventarisatie van maatschappelijke aspecten die van belang zijn voor onze stakeholders en een 

vaststelling van de belangrijkheid van relevante duurzaamheidaspecten.

Inventarisatie en groepen stakeholders en verslagonderwerpen
Om de materiële verslagonderwerpen te identificeren zijn de volgende groepen belangheb

benden van de Rabobank geïdentificeerd: klanten, leden, medewerkers, maatschappelijke orga

nisaties, overheden en toezichthouders, andere banken.

De volgende stap is het inventariseren van relevante verslagonderwerpen. Relevante onder

werpen zijn onderwerpen waarvan redelijkerwijs verondersteld mag worden dat ze van belang 

zijn voor de belanghebbenden van de Rabobank en voor de beoordeling van de prestaties van 

de Rabobank op economische, milieu en sociale aspecten en dat ze mogelijk van invloed zijn 

op de beslissingen van belanghebbenden van de Rabobank.

Vervolgens is het noodzakelijk om de geïnventariseerde onderwerpen te prioriteren. De rappor

tageprioriteit bepalen we door extern onderzoek naar de beleving en waardering van maat

schappelijke aspecten door verschillende groepen van belanghebbenden. Gebaseerd op die 

gegevens en het beeld dat we zelf hebben, maken we enerzijds een inschatting van de 

materialiteit van het onderwerp voor de stakeholders van de Rabobank en anderzijds van 

de materialiteit van het onderwerp voor de Rabobank zelf.

De laatste stap is de validatie van de geïdentificeerde verslagonderwerpen. Die wordt uitge

voerd met als doel het waarborgen van een redelijke en evenwichtige weergave van de presta

ties van de Rabobank op het gebied van duurzaamheid, met inbegrip van zowel de positieve 

als de negatieve aspecten daarvan. Daarna wordt de materialiteitsanalsye vastgesteld door een 

commissie van senior managers van de Rabobank die verantwoordelijk zijn voor de opzet en 

uitvoering van het jaarverslag.

De uitkomsten van dit proces zijn opgenomen in het jaarverslag.

Bijlage 1: 
Werkwijze materialiteitsanalyse
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 Schematische weergave van het proces 

voor inventarisatie en prioritering van 

verslagonderwerpen.

Prestaties van de Rabobank op economische, milieu- en sociale aspecten.

Ja, het onderwerp heeft betekenis voor 

belang hebbenden van de Rabobank.

Heeft het onderwerp een 

actuele of toekomstige 

betekenis voor de 

Rabobank of haar 

belanghebbenden?

Ja, het onderwerp heeft betekenis 

voor de Rabobank.

nee

groot grootgering gering
Hoe groot is de 

betekenis voor 

belanghebbenden?

Onderwerp is 

niet relevant.

Hoe groot is de betekenis 

voor de Rabobank?

Onderwerp is 

niet significant.

Onderwerp is 

niet significant.
Het onderwerp is relevant en significant en wordt 

toegelicht in het jaarverslag van de Rabobank.

Convenanten Rapportagerichtlijnen

Reikwijdte
De afbakening van het verslag is gebaseerd op de materiele onderwerpen en de invloed die de 

Rabobank daarop heeft. We hanteren de verschillende groepen van stakeholders als uitgangs

punt. De rapportagegrenzen voor de materiële onderwerpen voor dit verslag zijn vastgesteld 

op de activiteiten en performance van de Rabobank organisatie. In het jaarverslag is in het 

hoofdstuk Strategie een tabel opgenomen waarin de materiële onderwerpen en de relevantie 

per stakeholdergroep is opgenomen.
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Organisatie Onderwerp Uitkomst

Solidaridad Financieringsbeleid sojaketen 
Argentinië.

Waardeketenbeleid soja uitgelegd.

Vier maatschappelijk 
ondernemende klanten/
ondernemers

Financieringsbeleid sojaketen 
Brazilië.

Beleid en praktijk van implementatie toegelicht in 
persoonlijk gesprek.

Round Table for 
Responsible Soy (RTRS)

Verantwoorde soja productie. De Rabobank nam in het verslagjaar het voorzitter-
schap op zich van deze ronde tafel, die de toon-
aangevende standaard is op het gebied van 
verantwoorde sojaproductie. RTRS staat voor eerlijke 
arbeid, bescherming van mens en milieu, 
transparantie, en toepassing van best practices. 
De RTRS-standaard wordt als referentiekader 
gehanteerd door de Nederlandse zuivelindustrie, 
varkenshouderij, de pluimveehouderij en de 
Nederlandse en Europese veevoerindustrie.

The Humane Society – US Dierenwelzijn in Amerikaanse 
varkenshouderij.

Geen direct engagement met deze NGO. 
Issues meegenomen in aanscherping beleid 
dierenwelzijn en veehouderij.

Wakker Dier Mogelijke dierenwelzijnsissues in 
vleesindustrie Brazilië, de 
pluimveehouderij China, en de 
varkenshouderij in de VS.

Klachten onderzocht, klanten benaderd met verzoek 
om stellingname en toelichting over beleid en praktijk 
en commentaar op het onderzoek. Engagement en 
gesprek met CEO van een van de bedrijven. 
Bedrijf zegde toe voor Europese export naar Europese 
maatstaven te produceren, en heeft een mvo-
functionaris aangesteld i.v.m. het dierenwelzijnsbeleid.

Met betrekking tot klanten in Brazilië waren de 
klachten ongegrond. Met betrekking tot klanten in de 
VS betrof het casussen uit het verleden die al door de 
bedrijven adequaat aangepakt waren.

Milieudefensie/Friends of 
the Earth

Klachten over palmoliebedrijf in 
Indonesië.

Klachten onderzocht, bedrijf en RSPO om stellingname 
verzocht, gesprek met CEO, publieke transparantie 
over afhandeling, klachten gemonitord en klanten-
gagement. Het bedrijf laat significante voortgang zien 
in het oplossen van klachten. Er zijn in deze zaak geen 
klachten bekend geworden van lokale gemeen-
schappen. Milieudefensie diende over deze zaak ook 
een klacht in bij het Nationaal Contact OESO-
richtlijnen. De klacht is in behandeling en de Rabobank 
staat open voor dialoog met Milieudefensie en NCP.

Oxfam Novib en Wereld 
Natuur Fonds

De Rabobank nam het initiatief om 
met deze partijen tot voorstellen te 
komen tot het verbeteren van de 
standaards en criteria van de Round 
Table for Sustainable Palm Oil.

Diverse overheden en 
nationale en internationale 
organisaties

Land governance. De Rabobank vindt landroof door bedrijven niet 
acceptabel. De Rabobank neemt deel aan de 
Multistakeholderdialoog Land Governance. 
Hierin spreken de Rijksoverheid, de Nederlandse 
financiële sector, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstituten over hoe ze gezamenlijk kunnen 
bijdragen aan de terugdringing van landroof.
Met USAID organiseerde de Rabobank een workshop 
in Washington DC voor land governance experts van 
internationale banken, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. De Rabobank draagt hier bij aan delen 
van kennis en het vormen en inzetten van haar 
netwerken. Ook nam de Rabobank deel aan 
expertbijeenkomsten van IFC en het Rights and 
Resources Institute.

Bijlage 2: 
Dialoog met maatschappelijke 
organisaties
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Organisatie Onderwerp Uitkomst

Profundo Financieringsbeleid 
agrocommodities.

Beleid toegelicht en vragenlijst ingevuld.

Business Human Rights 
Watch

Twee verzoeken om commentaar op 
onderzoeken van andere NGO’s.

Toelichting gegeven.

Pax voor Vrede/Profundo Vragen over het beleid met 
betrekking tot financiering van 
clustermunitie en nucleaire wapens.

Toelichting gegeven en vragenlijst ingevuld.

FNV Vragen over investeringen 
bouwprojecten Qatar.

Vragen via woordvoerder beantwoord.

Eerlijke Bankwijzer Dialoog over belastingvermijding, 
circulaire economie (mijnbouw en 
recycling), over het bankbeleid in het 
algemeen, over transparantie in de 
jaarverslaggeving en over duurzaam 
wonen.

Waar mogelijk ging de Rabobank de dialoog aan over 
deze onderwerpen. Niet altijd was het mogelijk 
informatie te verstrekken die door de Eerlijke 
Bankwijzer gewenst werd, met name daar waar de 
Eerlijke Bankwijzer inzicht vroeg in informatie uit 
klantdossiers. De Rabobank geeft geen inzicht in het 
klantdossier tenzij de klant daar vooraf expliciet 
toestemming voor geeft.

Onderzoeksbureau (uit 
privacy-overweging hier 
niet met naam genoemd)

Onderzoek naar bedrijfsrisico’s bij 
een Indonesisch palmoliebedrijf.

Klacht was al bekend en onderzocht. Engagement met 
het bedrijf loopt.

Banktrack Onderzoek naar kwaliteit van het 
mensenrechtenbeleid van de bank.

Rabobanks mensenrechtenbeleid kwam als beste uit 
de bus in een vergelijking van 32 internationaal 
actieve banken.

Lokale gemeenschap 
Emmeloord-Urk

Rabobank organiseerde twee keer 
een informatieavond over mogelijk 
beoogde schaliegaswinning in het 
werkgebied van de Rabobank 
Emmeloord-Urk. Zij lichtte daarin 
haar visie op de maatschappelijke 
discussie en haar beleid toe.

De Rabobank maakte in oktober haar standpunten 
met betrekking tot schaliegas, steenkoolgas en 
teerzandolie bekend.

Leden van de Tweede 
Kamer

Duurzaam en verantwoord 
bankieren.

De Rabobank gaf in de Tweede Kamer haar visie op 
duurzaam en verantwoord bankieren. De Rabobank 
nam initiatief om dit onderwerp sectorbreed aan te 
pakken, via de Nederlandse Vereniging van Banken.
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Financieringen met een maatschappelijk karakter of een positieve maatschappelijke impact.

2014 2013 2012 2011 2010

in miljoenen euro’s

Financieren

Duurzaam

Groenfinanciering 1.574 1.826 1.987 2.361 2.855

Duurzame projectfinanciering 
(exclusief Groenfinanciering)1/2 2.444 2.621 2.291 783 442

Lening met borgstellingsfonds landbouw BF/BF+ 294 300 333 329 341

ViV-leningen (verplaatsing veehouderij) 9 10 10 10 7

Financieringen in duurzame technologie en 
energiebedrijven4 192 166

Geen vergelijkingscijfers beschikbaarFinancieringen aan milieu- en recyclingbedrijven4 533 574

Financieringen aan bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk 9.831 9.454

Duurzame hypotheken (Klimaathypotheek en 
startershypotheken (exclusief SVn))1 2.393 2.466 2.450 1.976 654

Subtotaal 17.271 17.417 7.071 5.458 4.299

Access to finance

Rabo Stimuleringskapitaal 280 328 389 445 106

Leningen met staatsgarantie (op grond van BMKB) 1.074 1.126 1.179 1.193 1.031

Leningen met GO-faciliteit3 268 330 312 238 174

Regeling Groeifaciliteit (Rabo 
Vermogensversterkingslening) 36 35 45 53 51

Microkredieten en starterskredieten voor mkb in 
Nederland 0 1 1 2 3

Subtotaal 1.659 1.820 1.926 1.930 1.365

Maatschappelijke dienstverlening4

Financieringen aan bedrijven in de sector 
educatie, onderzoek & ontwikkeling 617 644

Geen vergelijkingscijfers beschikbaar

Financieringen aan sociaal-maatschappelijke 
organisaties 663 593

Financieringen aan culturele organisaties 117 179

Financieringen aan bedrijven in de zorg voor 
kwetsbare groepen en sociale werkvoorziening 1.575 738

Subtotaal 2.973 2.155

Totaal duurzaam financieren 21.903 21.392 8.997 7.388 5.664

In % van totaal kredietportefeuille private clienten 5,09% 4,90% 2,00% 1,60% 1,30%

In 2014 heeft de Rabobank in kaart gebracht in welke mate emerging marketsklanten actief 

zijn in duurzame sectoren (zoals duurzame energie) of beschikken over duurzame keurmerken 

en een transparante duurzaamheidsrapportage. Een deel van de leningenportefeuille is onder

zocht. De eerste resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Aantal landen 
(emerging markets)

Aantal klanten 
onderzocht

Aantal klanten in duurzame sectoren, keurmerken of 
transparante duurzaamheidsverslaglegging Bedrag uitzettingen

10 320 40 1.454

Bijlage 3: Duurzaamheid 
Feiten en Cijfers

1 Als gevolg van classificatie en definitie

verschillen kan niet worden uitgesloten 

dat de indicatoren in bepaalde mate 

overlappen.

2 In 2013 is de definitie voor duurzame 

projectfinanciering gewijzigd, de cijfers 

van 2012 zijn gecorrigeerd, de cijfers van 

20092011 zijn niet gecorrigeerd.

3 Leningen met GOfaciliteit betreft vanaf 

2013 ook Duurzaam Vastgoed.

4 In 2014 is de definitie van financiering aan 

bedrijven in duurzame sectoren gewijzigd.
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Equator Principles
De Equator Principles (EP) zijn een vrijwillig stelsel van normen voor het bepalen, beoordelen en 

beheren van sociale en milieurisico’s voor projectfinancieringen. De EP zijn in 2003 gepubliceerd 

en de Rabobank heeft zich er sindsdien aan gecommitteerd.

Het totaal aantal in 2014 verstrekte projectfinancieringen was 23. De verdeling hiervan is als volgt:

Breakdown by category

Cat A Cat B Cat C Totaal

0 17 6 23

Detailed breakdown by category

By sector Cat A Cat B Cat C Totaal

Wind 0 8 2 10

Solar 0 8 3 11

Other 0 1 1 2

By region Cat A Cat B Cat C Totaal

Americas 0 12 3 15

Europe 0 3 3 6

Asia 0 2 0 2

By country designation Cat A Cat B Cat C Totaal

Designated 0 15 6 21

Non-designated 0 2 0 2

Independant review Cat A Cat B Cat C Totaal

Yes 0 17 4 21

No 0 0 2 2

Totaal duurzaam beheerd vermogen voor klanten en duurzame funding

in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011 2010

Duurzaam beheerd en bewaard vermogen inclusief 
duurzame funding1

Duurzaam beheerd en bewaard vermogen

Private Banking 1.258 735 358 214 292

Vastgoed 381 286 211 157 118

Internationaal 462 718 395 420 272

Duurzame Funding

Rabo Groenobligatie2 24 258 1.487 2.236 3.243

Rabo Groensparen 2.093 2.140 1.222 948 425

Rabo Groendeposito 31 32

Rabo Maatschappelijk Verantwoord Deposito 216 100

Rabo Agribonds 541 340 80

Totaal beheerd en bewaard duurzaam vermogen 
voor klanten inclusief duurzame funding 5.006 4.609 3.751 3.974 4.350

Totaal duurzame funding 2.905 2.870 2.788 3.184 3.668

Vermogen onder engagement

Private Banking 14.869 12.376 4.686 0 1.247

Sustainability en Green Bond origination voor klanten 2.383 883 196

Fondsenbeheer

Vermogen Fondsenbeheer Nederland 3.117 3.018 2.945 3.087 2.815

1 Inclusief duurzame spaarproducten.

2 De daling van groenobligaties wordt 

veroorzaakt door contracten waarvan de 

looptijd afliep in 2014.

 In 2014 hebben we geen Project related 

corporate loans verstrekt en hebben we 

geen Project Finance Advisory Services 

verstrekt.
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Klimaatvoetafdruk

Broeikasgasemissies en klimaatvoetafdruk (in tonnen CO2)1

Emissiebron 20143 2013 2012 2011

Scope 1

Gebruik aardgas 18.339 12.500 11.900 11.900

Gebruik andere brandstoffen 91 76 180 190

Gebruik airconditioning2 2 2 2 2

Gereden leasekilometers 39.679 46.500 49.400 50.100

Scope 2

Gebruik elektriciteit 25.723 39.300 39.200 39.400

Gebruik warmte 2.042 9.900 11.900 10.300

Scope 3

Gereden zakelijke autokilometers 5.918 6.600 7.100 6.800

Zakelijke vliegkilometers 18.725 18.300 21.900 21.500

Gebruik papier 1.097 1.600 1.800 2.000

Klimaatvoetafdruk totaal CO2-uitstoot 111.616 134.778 143.382 142.292

Klimaatvoetafdruk per fte3: CO2-uitstoot per fte 2,0 2,1 2,2 2,2

Energieverbruik Rabobank Groep naar bron en activiteit

Mutatie 
verbruik in % 

t.o.v. 2012 2014 2013 2012 2011 2010

Energieverbruik (in terajoules)4 -27 1.261 1.717 1.758 1.794 3.606

Elektriciteit totaal -17 889 1.077 1.116 1.134 2.871

- Elektriciteit groen -10 694 769 803 843 2.040

- Elektriciteit grijs -37 195 308 313 291 831

Gas totaal -24 330 436 435 449 521

- Groen gas -95 14 307 323 340 216

- Grijs gas 145 316 129 112 109 305

Stadsverwarming -79 42 204 207 211 214

Elektriciteit per fte (kilowattuur per fte) -5 4.441 4.653 4.761 4.906 4.988

Groene elektriciteit Nederland (% groen elektriciteits-
verbruik t.o.v. totaal elektriciteitsverbruik in Nederland) -5 93 98 94 96 96

Groene elektriciteit buiten Nederland (% groen 
elektriciteits verbruik t.o.v. totaal elektriciteitsverbruik 
buitenland) 44 30 21 21 15 20

Water in Nederland (x 1000 m3) -26 272 367 316 348 419

Water in Nederland (in m3/fte) -39 5 8 6,8 7,9 9,4

Leasekilometers (x 1 miljoen km) -7 238 255 268 263 268

A4 papier (kg/fte) -21 21 26 29 29 18,9

Papier- en kartonafval in Nederland (kg/fte)6 -24 44 57,8 55,9 56,6 59

Restafval (kg/fte)6 -4 35 36,7 45 45 49

Biologisch assortiment catering (% van assortiment)5 -2 75 76 76 75 64

1 Broeikasgasemissies en klimaatvoetafdruk 

worden gerapporteerd volgens het Green

house Gas Protocol, maar reflecteren nog 

niet de aanvulling op dit protocol per 

februari 2015.

2 Airconditioningcijfers zijn aangepast n.a.v. 

correctie rekenmethode in 2014.

3 Voor het verbruik van Schretlen en Obvion 

is gebruikgemaakt van schattingen.

4 Voor het verbruik van Schretlen en Obvion 

is gebruikgemaakt van schattingen.

5 Rabobank Nederland.

6 2011 tot 2012 exclusief Obvion en DLL, 

vanaf 2013 wel opgenomen. 

Exclusief lokale Rabobanken. Rabo Vast

goedgroep is op basis van schattingen.
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Sociale indicatoren

Personele bezetting Rabobank Groep

Aantal medewerkers FTE

Nederland Buitenland
Totaal 

2014
Totaal 

2013
Verschil 

14-13 Nederland Buitenland
Totaal 

2014
Totaal 

2013
Verschil 

14-13

Binnenlands retailbankbedrijf

Lokale Rabobanken 26.412 26.412 29.423 -3.011 23.678 23.678 26.265 -2.587

Obvion 340 340 309 31 315 315 285 29

Friesland Bank - - 510 -510 - - 449 -449

26.752 - 26.752 30.242 -3.490 23.993 - 23.993 26.999 -3.007

Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf

Wholesale, Rural & Retail 1.591 8.000 9.591 16.055 -6.464 1.665 7.881 9.546 15.941 -6.395

Leasing

DLL 1.535 4.137 5.672 5.558 114 1.414 3.803 5.217 5.117 100

Vastgoed

Rabo Vastgoedgroep 1.078 554 1.632 1.659 -27 998 521 1.519 1.554 -35

Overig

Ondersteunende eenheden Rabobank Nederland 8.074 8.074 7.393 681 7.907 7.907 7.189 718

Rabo Development 31 31 31 0 31 31 31 0

Overig Rabobank Nederland 41 - 41 46 -5 40 - 40 39 2

8.146 - 8.146 7.470 676 7.978 - 7.978 7.259 720

0

Totaal 39.102 12.691 51.793 60.984 -9.191 36.048 12.205 48.254 56.870 -8.616

Kerngegevens personeelsontwikkelingsbeleid

in % 2014 2013 2012 2011

LB RN RG LB RN RG LB RN RG LB RN RG

Totaal medewerkers met POP 82 66 80 65 69 73 70 64 74 66 68

Personeelsbestand Rabobank Groep: ontwikkeling 2011-2014

Jaar
Aantal medewerkers  

per 31-12
Stijging/daling t.o.v. voorgaande 

jaren in aantal
Stijging/daling t.o.v. voorgaande 

jaren in procenten

2011 64.331 833 1,3

2012 64.136 -195 -0,3

2013 60.984 -3.152 -4,9

2014 51.793 -9.191 -15,1
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Personeelskosten en opleidingen

Bedragen in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011

Totaal loonkosten 3.331 3.455 3.631 3.474

Totaal personeelskosten 5.086 5.322 5.325 4.862

Personeels- en andere beheerskosten 7.618 9.232 8.303 7.712

Totaal opleidingskosten 77,4 91,2 89.119 92.995

Opleidingskosten in procenten van de loonkosten 2,32% 2,64% 2,45% 2,68%

 

Bedragen in euro’s

Loonkosten per fte 69.039 60.759 62.342 59.635

Personeelskosten per fte 105.408 93.582 91.428 83.454

Personeels- en andere beheerskosten per fte 157.874 162.341 142.557 132.382

Opleidingskosten per fte 1.605 1.603 1.530 1.596

Nettowinst per fte 0 35.291 32.881 42.794

 

Aantal opleidingen1 309.581 284.099 303.362 277.157

Externe in- en uitstroom naar leeftijd en geslacht2

in % Externe instroom Externe uitstroom

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

t/m 24 jaar 44,3 55,7 41,6 58,4

25 t/m 34 jaar 50,1 49,9 47,3 52,7

35 t/m 44 jaar 52,9 47,1 45,7 54,3

45 t/m 54 jaar 57,3 42,7 43,3 56,7

55 jaar en ouder 64,3 35,7 57,3 42,7

Totaal 51,2 48,8 47,2 52,8

Externe in- en uitstroom Rabobank Groep3

in %

Totaal 2014 2013 2012 2011

Instroom van buiten Rabobank Groep 7,2 8,8 10,6 10,9

Uitstroom naar buiten Rabobank Groep 13,5 11,3 9,6 10,1

Samenstelling personeelsbestand naar functieniveau en leeftijd, Rabobank Groep in Nederland4

% 
vrouwen

% 
in deeltijd

% 
met contract voor 

onbepaalde tijd
% medewerkers 

t/m 24 jaar
% medewerkers 

25 t/m 34 jaar
% medewerkers 

35 t/m 44 jaar
% medewerkers 

45 t/m 54 jaar
% medewerkers  
55 jaar en ouder

Medewerkers totaal 53,3 36,3 93,6 1,5 23,3 35,7 28,4 11,1

Medewerkers schaal 1 t/m 7 69,0 50,2 91,0 2,4 28,9 33,4 24,9 10,3

Medewerkers schaal 8 t/m 11 28,8 13,8 97,7 0,1 15,3 40,6 32,5 11,5

Leden senior kader 17,6 10,8 99,8 0,0 0,6 31,3 49,8 18,2

Leden executive kader 11,6 1,9 100,0 0,0 0,0 8,5 61,4 30,1

Verzuim wegens ziekte5/6

2014 2013 2012 2011

Ziekteverzuimpercentage 3,65 3,46 3,57 3,88

Frequentie ziekmeldingen (in %) 0,98 1,10 1,10 1,13

Aantal instroom WIA 72 80 114 93

1 2012 inclusief Robeco, exclusief Friesland 

Bank en Rabo Vastgoedgroep NL.

 2013 exclusief Friesland Bank en Rabo 

Vastgoedgroep NL.

 2014 exclusief Rabo Vastgoedgroep NL en 

Obvion.

2 20112013 exclusief Friesland Bank.

4 20112013 exclusief Friesland Bank.

3 20112013 exclusief Friesland Bank.

5 Rabobank Groep binnenland.

6 20122013 exclusief Friesland Bank.
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Loonsomverdeling naar managementniveau1

2014 2013 2012 2011

Executive kader 3% 3% 3% 3%

Senior kader 7% 7% 7% 7%

Middle management 47% 46% 46% 45%

Overig (schaal 1-7) 43% 44% 44% 45%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Jaarsalaris naar leeftijd (in euro’s)2

(o.b.v. mediaan fulltime brutojaarsalaris)

Man Vrouw

t/m 24 jaar 24.651,65 25.086,08

25 t/m 34 jaar 35.406,09 32.376,86

35 t/m 44 jaar 52.163,18 38.535,65

45 t/m 54 jaar 60.386,22 35.240,14

55 jaar en ouder 53.887,59 33.952,69

Gemiddeld 50.524,83 35.446,19

Jaarsalaris naar managementniveau (in euro’s)3

(o.b.v. mediaan fulltime brutojaarsalaris) Man Vrouw

Executive kader 187.053,68 187.191,20

Senior kader 122.768,74 121.299,40

8 tm 11 62.786,46 55.127,43

1 tm 7 38.644,15 34.500,68

Gemiddeld 50.524,83 35.446,19

Samenstelling personeelsbestand binnenland

Naar bedrijfsonderdeel, leeftijd, geslacht en omvang dienstverband per onderdeel in 2011-20144

Aantal 
medewerkers

% 
vrouwen

% 
deeltijd

% 
vrouwen in 

deeltijd

% 
mannen in 

deeltijd5

% vrouwen 
in hogere 

functies (>=8)
Gemiddelde 

leeftijd
% 55 jaar en 

ouder

2011 43.846 53,9 38,8 62,2 8,8 25,8 40,7 9,5

2012 45.294 53,6 37,3 60,3 8,4 26,9 40,8 9,8

2013 42.551 53,5 36,9 59,5 8,3 27,6 41,4 10,7

2014 39.102 53,3 36,3 58,6 7,9 28,5 41,9 11,1

Retailbankbedrijf

Lokale Rabobanken 26.412 61,0 42,8 65,5 7,3 30,1 41,6 10,2

Obvion 340 51,8 36,8 59,1 12,8 33,3 42,1 12,6

 

Wholesalebankbedrijf en internationaal 
retailbankbedrijf

Wholesale, Rural & Retail 1.591 28,4 8,5 23,4 2,5 21,3 40,6 7,2

 

Leasing

DLL 1.535 39,4 39,0 59,7 23,3 22,0 41,3 9,9

 

Vastgoed

Rabo Vastgoedgroep 1.078 36,6 29,2 62,2 10,2 20,5 42,5 10,4

 

Overig

Ondersteunende eenheden RN5 8.074 37,9 20,9 42,6 7,6 27,0 43,3 14,9

Rabo Development 31 41,9 12,9 23,1 5,6 25,0 46,0 12,9

Overig 41 - - - - - - -

1 20112013 exclusief Friesland Bank.

2 20112013 exclusief Friesland Bank.

3 20112013 exclusief Friesland Bank.

4 Rabobank Groep binnenland.

5 Is na MARSbeweging per 172014 inclusief een deel van voormalig RINL.
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De Rabobank heeft een analyse gemaakt van zakelijke klanten in Nederland met duurzaam-

heidskeurmerken en/of -initiatieven op het vlak van milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandig-

heden. De cijfermatige inzichten van deze analyse zijn verwerkt in de rapportage van leningen 

met een positieve maatschappelijke impact. Er zijn veertig duurzame keurmerken meegenomen 

in het onderzoek.

Voor de meeste keurmerken geldt dat de deelnemende bedrijven gecertificeerd worden door 

een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling. De keurmerken stellen aan Nederlandse 

bedrijven strengere eisen dan wettelijk verplicht is op het gebied van duurzaamheid en hebben 

betrekking op duurzaamheidsaspecten van producten en/of bedrijfsvoering.

ASC
Aquaculture Stewardship Council (ASC) is 
een internationaal, onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk binnen de 
viskwekerij. Certificering toont aan dat de 
vis op een verantwoorde manier is 
gekweekt. Het keurmerk stelt belangrijke 
eisen ter bescherming van het 
ecosysteem en de vermindering van 
broeikasgassen.

Barometer Duurzaam Terreinbeheer
De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is 
een certificeringsschema voor een 
duurzamer beheer van groene en 
verharde terreinen. Het hoogste niveau 
(Goud) voldoet aan de eisen van 
Stichting Milieukeur (SMK).

Barometer Duurzame Bloemist
De Barometer Duurzame Bloemist toont 
aan dat een bloemist duurzaam 
onderneemt. Het hoogste niveau (goud) 
voldoet aan de eisen van Stichting 
Milieukeur (SMK).

Beter Leven
Het Beter Leven-kenmerk is een 
onafhankelijk keurmerk binnen de 
veehouderij, ontwikkeld door de 
Dierenbescherming. Het Beter Leven-
kenmerk met drie sterren staat alleen op 
diervriendelijke- en biologische 
producten. Deze certificering staat garant 
voor de hoogste mate van dierenwelzijn 
binnen de veehouderij.

Bewuste Bouwers
Bewuste Bouwers is een onafhankelijk 
keurmerk binnen de bouwsector. 
Het keurmerk beoordeelt deelnemende 
bouwplaatsen volgens vijf pijlers: 
bewust, veilig, milieu, verzorgd en 
sociaal.

Blauwe Vlag
Blauwe vlag is een onafhankelijk 
internationaal keurmerk voor stranden 
en jachthavens. Het keurmerk wordt 
beheerd door Stichting Keurmerk Milieu, 
Veiligheid en Kwaliteit (KVMK) en stelt 
strenge eisen op het gebied van afval en 
milieu, energieverbruik en waterkwaliteit.

Erkend Duurzaam
Erkend Duurzaam van BOVAG is een 
keurmerk binnen de automotive 
branche. Het keurmerk biedt 
ondernemers de mogelijkheid om het 
thema duurzaamheid integraal aan te 
pakken. Deelnemende ondernemingen 
worden beoordeeld op 
milieuvoorschriften, 
arbeidsomstandigheden en lokale 
betrokkenheid.

BREEAM
BREAAM is een onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk dat zich richt 
op de beoordeling van de 
duurzaamheidsprestaties van gebouwen. 
Naast de certificering van bestaande 
gebouwen, certificeert BREAAM ook 
nieuwbouw- en sloopprojecten.

Care & Fair
Het Care & Fair initiatief streeft naar een 
eerlijke handel binnen de tapijtindustrie. 
Deelnemende ondernemingen dragen 
zorg voor betere leef- en 
werkomstandigheden van tapijtknopers 
en de afschaffing van kinderarbeid 
binnen de tapijtindustrie.

CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een 
onafhankelijk en geaccrediteerd 
certificeringsschema voor 
ondernemingen om de CO2-uitstoot te 
reduceren. Het certificeringsschema 
biedt ondernemingen de ruimte voor 
creativiteit en vernieuwing op product- 
en bedrijfsniveau.

Cradle to Cradle
Cradle to Cradle (C2C) is een 
onafhankelijk internationaal keurmerk. 
Gecertificeerde producten zijn 
aantoonbaar duurzaam door het gebruik 
van schonere grondstoffen en het 
reduceren van afvalstromen en CO2-
uitstoot tijdens, maar ook na de 
levensfase van een product. Om deze 
redenen past C2C binnen het 
gedachtegoed van de circulaire 
economie.

Demeter
Demeter is een onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk voor de 
biologisch-dynamische landbouw. 
Ondernemingen met dit keurmerk 
voldoen aan strenge eisen op het gebied 
van milieu en dierenwelzijn.

Bijlage 4: Overzicht 
duurzaamheidskeurmerken 
en -initiatieven
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Duurzaam Repareren
Duurzaam Repareren is een onafhankelijk 
keurmerk binnen de automotive 
branche. Gecertificeerde ondernemingen 
voldoen aan meetbare criteria die leiden 
tot minder afval, energieverbruik, 
milieubelasting en productgebruik. 
Daarnaast wordt ook een duurzame 
inzetbaarheid van het personeel 
gestimuleerd.

EKO
EKO is een onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk voor 
biologische producten. Skal Biocontrole 
stelt strenge eisen op het gebied van 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest, 
dierenwelzijn en 
levensmiddelenadditieven.

EKO-Holland
EKO-Holland is een coöperatie van 
ongeveer 100 melkveehouders. 
De aangesloten ondernemingen 
produceren jaarlijks een groot deel van 
de Nederlandse biologische melk. 
Melkveehouders die biologische melk 
produceren moeten aan strenge 
wettelijke eisen voldoen.

EU Ecolabel
Het EU Ecolabel is een onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk voor non-food 
producten en diensten. Het keurmerk 
wordt beheerd en gecontroleerd door 
Stichting Milieukeur (SMK).

Fair Flowers Fair Plants
Fair Flowers Fair Plants (FFFP) is een 
internationaal, onafhankelijk en 
geaccrediteerd consumentenlabel 
binnen de sierteelt. Bloemen en planten 
van gecertificeerde ondernemingen 
worden milieuvriendelijk en onder goede 
arbeidsomstandigheden geproduceerd.

Fair Produce
Fair Produce is een onafhankelijk 
keurmerk binnen de champignonsector. 
Het keurmerk is opgericht ter verbetering 
van de arbeidsomstandigheden binnen 
de branche. 
Gecertificeerde ondernemingen bieden 
goede arbeidsomstandigheden en 
huisvesting, een salaris conform 
Nederlandse wetgeving en er wordt 
alleen gewerkt met erkende 
uitzendbureaus.

Fair Wear Foundation
Fair Wear Foundation (FWF) is een 
Nederlandse organisatie die zich inzet 
voor de verbetering van 
arbeidsomstandigheden binnen de 
kledingindustrie. Kledingmerken mogen 
het label dragen als minstens 90% van de 
toeleveranciers onder controle staat van 
de FWF.

FSC
Forest Stewardship Coundil (FSC) is een 
internationaal, onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk. 
Gecertificeerde hout- en 
papierproducten zijn afkomstig uit 
verantwoord beheerde bossen. FSC-
partners werken samen aan verantwoord 
bosbeheer wereldwijd.

Green Award
Green award is een onafhankelijk 
keurmerk voor zeeschepen en 
binnenvaartschepen. 
Gecertificeerde schepen worden 
gecontroleerd op het gebied van 
kwaliteit, veiligheid en milieu.

GreenSeat
GreenSeat is een onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk binnen de 
reisbranche. 
Gecertificeerde ondernemingen bieden 
reizigers standaard de mogelijkheid aan 
om de CO2-uitstoot van auto- en 
vliegreizen te compenseren.

Keten Duurzaam Rundvlees
Keten Duurzaam Rundvlees is een 
samenwerkingsverband van 
rundveehouders, slagers grossiers en 
afnemers. Deze ketenpartners hebben 
samen afspraken gemaakt op het gebied 
van milieu en dierenwelzijn. 
Een onafhankelijke controlerende partij 
ziet toe op de naleving van deze 
afspraken.

Keten Duurzaam Varkensvlees
Keten Duurzaam Varkensvlees is een 
initiatief van varkenshouders, 
slachterijen, grossiers en 
vleeswarenproducten. 
Deze ketenpartners hebben samen 
afspraken gemaakt op het gebied van 
milieu en dierenwelzijn. 
Een onafhankelijke controlerende partij 
ziet toe op de naleving van deze 
afspraken.

Lean & Green
Lean & Grean is een onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk in de 
transportsector. Het keurmerk stimuleert 
ondernemingen om te groeien naar een 
hoger duurzaamheidsniveau middels 
CO2-reductie.

Made-By
Made-By is een keurmerk binnen de 
kledingindustrie. Het keurmerk ziet toe 
op de verbetering van sociale, 
economische en ecologische 
omstandigheden in de hele 
productieketen.

Max Havelaar
Max Havelaar is een onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk voor 
verschillende producten als koffie, thee, 
cacao en katoen. 
Gecertificeerde producten zijn eerlijk 
verhandeld door het hanteren van een 
minimumprijs en het opstellen van 
langdurige handelsrelaties. Ook wordt er 
gelet op internationale wetgeving 
omtrent milieubescherming.

Meer met Minder
Meer met minder is een initiatief binnen 
de bouwsector. 
Aangesloten ondernemingen zijn 
gespecialiseerd in de energiebesparing 
van woningen en kunnen het 
energiebesparingstraject van begin tot 
eind begeleiden.
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Metaalunie MVO Monitor
De Metaalunie MVO Monitor biedt 
ondernemingen in de metaalindustrie de 
mogelijkheid om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. 
Dit instrument helpt ondernemingen bij 
het verhogen van bewustzijn en 
transparantie richting de klant.

Milieukeur
Milieukeur is een onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk voor agro/food 
en non-food productgroepen. 
Het keurmerk heeft een brede 
benadering voor verduurzaming van 
producten en diensten. Het keurmerk 
stelt strenge eisen op het gebied van 
dierenwelzijn en milieubescherming.

Milieuthermometer Zorg
De Milieuthermometer Zorg is een 
certificeringsschema voor een duurzame 
bedrijfsvoering bij zorginstellingen. 
Het hoogste niveau (Goud) voldoet aan 
de eisen van Stichting Milieukeur (SMK).

MPS-ABC
MPS-ABC is een onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk voor telers in 
voornamelijk de sierteeltsector. 
Het keurmerk kent verschillende niveaus. 
Met de status MPS-A kunnen telers tonen 
dat ze aan de hoogste criteria op het 
gebied van milieueisen voldoen.

MSC
Marine Stewardship Council (MSC) is een 
internationaal, onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk voor duurzaam 
gevangen vis. Certificering toont aan dat 
vis op een verantwoorde manier is 
gevangen, zonder dat er sprake is 
overbevissing of beschadiging van 
natuur.

MVO Koploper Netwerk
Het MVO Koploper Netwerk is een 
netwerk van ongeveer 40 kleine- en grote 
ondernemingen met hoge MVO-
ambities. Deze koplopers delen kennis, 
inspireren en werken samen om MVO-
innovatie in hun bedrijfsvoering en 
productieprocessen te implementeren.

MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder is een 
onafhankelijk en geaccrediteerd 
keurmerk dat MVO management 
systemen certificeert. Het MVO 
managementsysteemcertificaat is een 
objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of 
organisatie een managementsysteem 
heeft voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen.

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance is een onafhankelijk 
en geaccrediteerd keurmerk voor koffie, 
thee, cacao, bananen, hout en 
toeristische diensten. Het keurmerk stelt 
hoge eisen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en milieu- en 
natuurbehoud.

Green Key
The Green Key is een onafhankelijk 
internationaal keurmerk binnen de 
recreatiebranche. Naast dat het keurmerk 
3 niveaus kent, stelt het eisen op het 
gebied van energiebesparing, 
afvalscheiding en duurzame inkoop. 
Het hoogste niveau (Gold) wordt alleen 
toegekend aan ondernemingen die 
voldoen aan optionele maatregelen.

Travelife Certified
Travelife Certified is een onafhankelijk 
internationaal keurmerk in de 
toerismesector. Het keurmerk voorziet in 
een duurzaamheidssysteem dat 
touroperators en reisbureaus helpt bij 
het verbeteren van sociale- en 
milieuaspecten binnen de 
bedrijfsvoering.

Utz Certified
Utz Certified is een onafhankelijk en 
geaccrediteerd keurmerk voor koffie, 
thee, cacao en hazelnoten. Het keurmerk 
werkt samen met zowel kleine als grote 
boerenbedrijven en geeft trainingen aan 
lokale boeren. Op deze manier creëren zij 
betere arbeidsomstandigheden en leren 
ze omgaan met natuur en milieu.

VVNH
De Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Houtondernemingen 
(VVNH) is een overkoepelende 
organisatie van Nederlandse 
houthandelaren. Leden van de VVNH 
rapporteren jaarlijks het aandeel 
aantoonbaar duurzaam hout van de 
totale import en export van naaldhout, 
hardhout en plaatmateriaal. 
Koplopers worden gekenmerkt door 
100% duurzame houtimport en -export.



 62 Maatschappelijke verslaglegging 2014 Rabobank Groep

Colofon

Uitgave
Rabobank
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Jaarberichtgeving
In 2015 publiceert de Rabobank Groep de volgende verslagleggingsdocumenten:

• Jaarbericht 2014 Rabobank Groep  Annual Summary 2014 Rabobank Group

• Jaarverslag 2014 Rabobank Groep  Annual Report 2014 Rabobank Group

• Geconsolideerde jaarrekening 2014 Rabobank Groep  Consolidated Financial Statements 

2014 Rabobank Group

• Jaarrekening 2014 Rabobank Nederland  Financial Statements 2014 Rabobank Nederland

• Capital Adequacy and Risk Management Report 2014 (Pillar 3)

• Halfjaarverslag 2015 Rabobank Groep  Interim Report 2015 Rabobank Group

Het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, de geconsolideerde jaarrekening 2014 Rabobank Groep, 

de jaarrekening 2014 Rabobank Nederland en het Capital Adequacy and Risk Management 

Report (Pillar 3) zijn vanaf 31 maart 2015 online beschikbaar op www.rabobank.com. Vanaf 

13 april 2015 is ook de printversie van het jaarverslag en de jaarrekeningen 2014 beschikbaar.

Materiaalgebruik
De Rabobank gebruikt bij de vervaardiging van het drukwerk minder milieubelastende 

materialen.

Contact
De Rabobank heeft dit jaarverslag met zorg samengesteld. Als u vragen hebt of suggesties 

ter verbetering van onze verslaglegging nodigen wij u uit om een bericht te sturen naar 

webmaster@rn.rabobank.nl.

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)
Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, Nederland

030 216 0000.

https://www.rabobank.com/nl/home/index.html
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