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Voortgang 2017 Samen Duurzaam Sterker

De duurzaamheidsambities van Rabobank meten we met 

behulp van 14 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), die zijn 

verdeeld over vijf thema’s:

1. Versterken van de vitaliteit van gemeenschappen

2. Versnellen van duurzame landbouw en voedselvoorziening

3. Samenwerken met zakelijke klanten

4. Adviseren van particuliere klanten

5. Onze inzet
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Rabobank en de UN Sustainable Development Goals
In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Sustainable Develop-

ment Goals (SDG’s) opgesteld in samenwerking met bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en andere partijen. De SDG’s 

vormen een duidelijke benchmark voor de oplossing van 

de grote uitdagingen waar de wereld voor staat. De SDG’s 

zijn er op gericht om armoede te bestrijden, de planeet 

te beschermen en welvaart voor iedereen te waarborgen. 

Deze nieuwe wereldwijde duurzame ontwikkelingsagenda 

moet voor 2030 worden gerealiseerd.

Introductie
In de nota Samen Duurzaam Sterker staan de ambities van Rabobank ten aanzien van duurzame 
ontwikkeling tot het jaar 2020. We beschrijven hierin hoe we duurzaamheid integreren in relevante 
beleidsprocessen, producten en diensten en hoe we klanten ondersteunen bij het bereiken van 
hun ambities in en voor een duurzame samenleving.
 
Het Beleidskader Duurzaamheid is het referentiepunt voor ons gehele duurzaamheidsbeleid. 
Het zet uiteen wat onze eigen inzet is en wat wij van klanten en zakenpartners verwachten. 
Bovendien vormt het de basis voor onze duurzaamheidsnormen voor zakelijke relaties en voor 
het aanbieden van financiële producten en diensten.

Als maatschappelijke coöperatieve bank voelt Rabobank een 

verantwoordelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren 

aan de 17 SDG’s. Daarom hebben we onze bijdrage aan de 

SDG’s verankerd in onze strategische ambitie. Onze verbinding 

met de SDG’s past binnen de missie van Rabobank: Growing 

a better world together. Met onze strategieën Banking for 

Food en Bankieren voor Nederland, en ons duurzaamheids-

programma Samen Duurzaam Sterker werken we aan de SDG’s 

met financiële ondersteuning, het delen van kennis en het 

verbinden van partijen.
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We zetten ons in om onze positieve impact op de SDG’s te 

maximaliseren. We zijn ook duidelijk en actief bezig om onze 

negatieve impact te verminderen. Dit doen we bijvoorbeeld 

door bepaalde activiteiten uit te sluiten. Zo is het onderdeel van 

ons beleid dat we ook geen financiering bieden aan exploratie 

en productie van schaliegas en andere niet-conventionele delf-

stoffen (teerzandolie, olieschalie en steenkoolgas). We bieden 

geen financiering aan steenkolenwinning en kolencentrales 

en sluiten tevens financiering aan gaswinning in het Wadden-

gebied uit.

Wij zijn er van overtuigd dat de doelstellingen van de Verenigde 

Naties alleen gerealiseerd kunnen worden wanneer bedrijven, 

NGO’s, non-profit instellingen en overheden samenwerken. 

Dat doet Rabobank al intensief, zoals met UN Environment, 

World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), 

Wereld Natuur Fonds (WNF), de Food and Agriculture Organi-

zation of the United Nations (FAO) en veel andere klanten en 

organisaties.

Jaarlijks publiceren we een SDG rapport waarin we aangeven 

wat de bijdrage van Rabobank is aan de UN Sustainable Deve-

lopment Goals. Het SDG-rapport over 2017 vind je hier.

KPI 1: Maatschappelijke investeringen zonder winstoogmerk

2017 2016 2015 Doel 2020

Percentage van winst naar maatschappelijke investeringen zonder winstoogmerk 2,4% 2,9% 2,8% 3%

Maatschappelijk fonds en donaties

Bedragen in miljoenen euro’s 2017 2016 2015

Coöperatief dividend (lokale Rabobanken) 38,9 36,0 38,1 -

Donatie van Rabobank en andere groepsonderdelen 6,6 6,5 6,9 -

Rabobank Foundation (binnen- en buitenland) 20,0 15,9 13,1 -

Overige 0,3 0,4 0,5 -

Totaal maatschappelijk fonds en donaties 65,9 58,8 58,6

KPI 2: Nieuwe collectieve lokale maatschappelijke initiatieven

2017 2016 2015 Doel 2020

Aantal initiatieven ondersteund door lokale Rabobanken in Nederland (cumulatief) 175 103 nb 500

Aantal initiatieven ondersteund door Rabobank in het buitenland 260 270 230 500

Aantal ondersteund door Rabobank Foundation 260 270 230

Highlights en voortgang 2017

1. Vitale gemeenschappen
Investeren in vitale gemeenschappen is een belangrijk onder-

deel van onze identiteit. We doen dit niet alleen met geld, maar 

ook via onze kennis en ons netwerk.

• In totaal is 2,4% van de nettowinst geïnvesteerd in maat-

schappelijke initiatieven. Lokale Rabobanken hebben in 2017 

een coöperatief dividend ter waarde van EUR 45 (2016: 40) 

miljoen van hun nettowinst bestemd voor investeringen in 

de plaatselijke gemeenschappen.

• Er zijn in totaal 14.206 maatschappelijke initiatieven onder-

steund door lokale Rabobanken in Nederland. Daarvan zijn 

er 72 lokale coöperaties op het gebied van hernieuwbare 

energie, lokale samenwerkingsverbanden in de civiele 

gezondheidszorg en glasvezelprojecten op internet.

• In het buitenland ondersteunden we 260 maatschappelijke 

initiatieven.

• Rabobank Foundation ondersteunde 4,9 miljoen kleine 

boeren in ontwikkelingslanden in Afrika, Zuid-Amerika en 

Azië en 619.565 kwetsbare mensen in Nederland (2016).

• Via Rabo Development hebben we minderheidsbelangen 

in negen strategische partnerbanken in Oost-Afrika en 

Latijns-Amerika, die gezamenlijk 7,2 miljoen klanten met een 

kredietportefeuille van meer dan 14 miljard euro bedienen 

(gegevens uit 2016). Ook nemen we voor 25% deel aan Arise 

Invest, een partnership met 743 miljoen aan activa, dat actief 

is in meer dan 20 landen in heel Afrika.

https://www.rabobank.com/nl/images/de-bijdrage-van-de-rabobank-aan-de-un-sustainable-development-goals.pdf
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2. Duurzame landbouw en voedselvoorziening
We zetten ons in voor de verduurzaming van agrarische waarde 

ketens op mondiale schaal. Daarnaast werken we samen 

met innovatieve klanten en maatschappelijke partners bij de 

realisatie van ambitieuze duurzaamheidsprojecten in agrarische 

waarde ketens die anderen kunnen inspireren om de verduur-

zaming ervan te versnellen.

• We participeren actief in negen ronde tafels voor de verduur-

zaming van agrarische waardeketens op mondiale schaal 

(vlees, biomaterialen, koffie, melk, bosbouw, palmolie, vis, 

soja, suikerriet) en we hebben onze visie op twee agrarische 

waardeketens gepubliceerd (palmolie en koffie).

• We organiseerden 36 evenementen, gericht op verduur-

zaming van agrarische waardeketens.

• In 2017 is Rabobank een nieuw partnership gestart met UN 

Environment. Samen zullen wij een faciliteit van 1 miljard US 

dollar aanleggen om subsidies, risicobeperkende middelen 

en leningen te verstrekken aan klanten die zich houden aan 

strikte eisen rond het in stand houden en herstellen van 

bossen en het verbeteren van de positie van kleine boeren.

• Rabobank is in 2017 lid geworden van de World Business 

Council on Sustainable Development (WBCSD) en co-voorzitter 

van de WBSCD Climate Smart Agriculture Working Group.

• Sinds 2011 heeft Rabobank een partnerschap met het Wereld 

Natuur Fonds. De missie: samen én met klanten projecten 

opzetten om tot een duurzame voedselvoorziening te 

komen. Op dit moment werken we samen op projecten in vijf 

voedselketens in vijf landen.

KPI 3: Onze visie op agrarische waardeketens

2017 2016 2015 Doel 2020

Aantal gepubliceerde visies op waardeketens (cumulatief) 2 2 0 10

Aantal ronde tafel- of vergelijkbare initiatieven waar we aan deelnemen 9 9 8 10

KPI 4: Verduurzaming van de agrarische waardeketens

2017 2016 2015 Doel 2020

Aantal evenementen/podia georganiseerd door Rabobank, gericht op verduurzaming van agrarische 
waardeketens in Nederland 6 4 nb -

Aantal evenementen/podia georganiseerd door Rabobank, gericht op verduurzaming van agrarische 
waardeketens in het buitenland 30 20 nb -

3. Zakelijke klanten
Duurzaamheid is essentieel voor het lange termijn succes van 

bedrijven. Daarom stimuleren en helpen we al onze zakelijke 

klanten om de duurzaamheidsprestaties van hun bedrijf voort-

durend te verbeteren. Ook verbinden we onze klanten met 

elkaar voor het uitwisselen van duurzaamheidskennis en voor 

het creëren van hieraan verbonden gezamenlijke commerciële 

kansen. We leveren bovendien financiële maatwerkoplossingen 

zodat ze deze kansen optimaal kunnen benutten.

• In 2017 verstrekten we in totaal 18,6 miljard euro aan 

duurzame financiering, 4 miljard euro aan duurzaam beheerd 

en bewaard vermogen voor klanten, 3,5 miljard euro aan 

duurzame funding en 6,2 miljard euro aan door Rabobank 

begeleide financiële transacties (Green Bonds, etc.).

• We leggen de duurzaamheidsprestaties van onze zakelijke 

klanten (met een obligo van meer 1 miljoen euro) vast in een 

klantfoto. Dit doen we in Nederland, in rural-markt in Brazilië 

en Chili en in de grootzakelijke markt. In Noord-Amerika, Aus-

tralië en Nieuw-Zeeland is er belangrijke voortgang geboekt 

om aan het eind van 2018 voor alle klanten een klantfoto te 

hebben.

• De opbrengsten van de Rabobank Groen Obligatie ter waarde 

van 500 miljoen euro, zijn geïnvesteerd in 12 duurzame 

zonne- en windenergieprojecten.

• We hebben 200 miljoen aan Rabo Impactleningen beschik-

baar voor duurzame kop lopers in MKB en 100 miljoen euro 

Rabo Impactlening voor Zorg en Onderwijs.

• Rabobank investeert 4,9 miljard euro in energieopwekking, 

waarvan 76%, oftewel 3,4 miljard euro in duurzame energie.

• Met de introductie van de Rabobank Klimaat Strategie 

worden ambitieuze stappen gezet om klimaat gerelateerde 

kansen en risico’s voor Rabobank, haar klanten en omgeving 

te monitoren en managen.

• Alle vastgoedobjecten (te beginnen met kantoren) moeten 

minimaal voldoen aan ambitieuze energielabels bij nieuwe 

vastgoedfinancieringen en verlengingen. Het minimale 

label moet ultimo in 2022 gerealiseerd zijn. Hiermee loopt 

Rabobank qua timing en scope voor op de huidige wetgeving.
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• Met de Prestatie Indicator Circulair Ondernemen, financie-

ringen voor circulaire bedrijfsactiviteiten, Circular Economy 

Challenges en CE Regioscans helpen we bedrijven om 

hun ideeën over circulair ondernemen om te zetten in 

business-mogelijkheden.

4. Particuliere klanten
We helpen onze particuliere klanten bij het realiseren van 

hun ambities met professioneel financieel advies. Voor kwets-

bare groepen zetten we ons in om de toegang tot passende 

financiële dienstverlening te garanderen. Voor klanten met een 

specifieke interesse bieden we een onderscheidend producten- 

en dienstenpakket voor duurzaam beleggen en duurzaam 

wonen. Zo combineren we optimaal financieel advies met een 

positieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

• We verduurzamen woningen via de Groenhypotheek, Slim 

verbouwen bijeenkomsten, workshops en de samenwerking 

met GreenHome.

• Met het programma Samen Bankieren bieden we kwetsbare 

klanten in Nederland toegang tot bankdiensten: via Senior web 

nemen 5.000 ouderen deel aan internet(bankieren) work-

shops; introductie van de zakgeld app ‘PinPin’; Platform voor 

senioren en mantelzorgers: IkWoonLeefZorg.nl.

 32 Nederlandse bedrijven deden mee aan de Rabobank 

Circular Economy Challenge; een initiatief om ondernemers 

te helpen met circulair ondernemen.

KPI 5: Duurzame koplopers

Bedragen in miljoenen euro’s 2017 2016 2015 Doel 2020

Totaal duurzame financiering 18.610 18.791 19.240

Verdubbeling in 
diensten

(basisjaar 2013)

Totaal beheerd en bewaard vermogen voor klanten 4.030 3.835 2.843 -

Totaal duurzame funding 3.501 2.985 2.122 -

Volume door Rabobank begeleide financiële transacties 6.236 5.750 6.322 -

KPI 6: Rabobank als een goede gesprekspartner voor duurzaam ondernemen

2017 2016 2015 Doel 2020

Aantal klanten in % dat ‘helemaal mee eens’ en ‘eens’ antwoordt

Bedrijven met minder dan 1 miljoen euro omzet (n=313) 40% nb nb Jaarlijkse groei

Bedrijven met meer dan 1 miljoen euro omzet (n=348) 33% nb nb Jaarlijkse groei

KPI 7: Klanten met een duurzaamheidsfoto

2017 2016 2015 Doel 2020

Klanten van lokale Rabobanken (obligo > 1 miljoen euro) 98% 99% nb 100%

Klanten grootzakelijke kantoren (obligo > 1 miljoen euro) 72,5% 85% nb 100%

Klanten overige onderdelen nb nb nb 100%

Klantfoto-verdeling 2017

A B C D+ D

Aantal klanten van lokale Rabobanken (obligo > 1 miljoen euro) 554 13.253 378 3 4

Aantal grootzakelijke klanten (obligo > 1 miljoen euro) 290 950 152 14 7

Totaal (in aantallen) 844 14.203 530 17 11

Totaal (in %) 5,4% 91,0% 3,4% 0,1% 0,1%

KPI 8: Tevreden particuliere en private banking-klanten

2017 2016 2015 Doel 2020

Aantal klanten in % dat ‘tamelijk tevreden’ en ‘redelijk tevreden’ is (n= 1.021)

Rabobank geeft mij goed advies over hoe ik mijn financiële zaken kan regelen zodat deze 
optimaal aansluiten bij mijn duurzame wensen 17,7% nvt nvt Jaarlijkse groei

De producten die Rabobank adviseert sluiten goed aan bij mijn persoonlijke ambities op het 
gebied van duurzaamheid 18,5% nvt nvt Jaarlijkse groei

https://www.ikwoonleefzorg.nl/
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KPI 9: Tevreden klanten uit kwetsbare groepen

2017 2016 2015 Doel 2020

Aantal klanten in % dat ‘tamelijk tevreden’ en redelijk tevreden’is (n=815)

Bij Rabobank kunt u uw bankzaken moeiteloos en zonder problemen afhandelen 73% 72% 73% Jaarlijkse groei

KPI 10: Tevreden particuliere en private banking-klanten

2017 2016 2015 Doel 2020

Het aantal klanten in % dat antwoordde met ‘ja’ (n=423)

Het onderwerp duurzaamheid is in het afgelopen jaar tijdens een adviesgesprek met de klant 
besproken 4,6% 4% 5% Jaarlijkse groei

Aantal klanten in % dat aangaf dat duurzaamheid is besproken en dat ‘tamelijk tevreden’  
en ‘redelijk tevreden’ is (n=19)

Hoe tevreden zijn klanten over de wijze waarop dit onderwerp met hen is besproken? 72,9% 89% 88% Jaarlijkse groei

5. Onze inzet
We integreren duurzaamheid in onze interne bedrijfsvoering 

en communiceren transparant over onze visie en activiteiten. 

Zo leggen we publiek verantwoording af en dragen bij aan 

het maatschappelijke debat over duurzame ontwikkeling. 

Rabobank werkt jaarlijks hard aan haar eigen inzet op het terrein 

van duurzaamheid.

• In 2017 is de eigen CO2-uitstoot met 3,9% gedaald tot 174.374 

ton CO2. Als gevolg van de inkrimping van het personeels-

bestand is de CO2- uitstoot per FTE licht gestegen naar 4,0%.

• Rabobank heeft een energiemanagementsysteem geïm-

plementeerd, dat een adequate totaaloplossing biedt voor 

inzicht in en de beheersing van het energieverbruik, het 

voldoen aan Wet & Regelgeving en certificeringen omtrent 

energie en om hiermee op effectieve wijze invulling te geven 

aan energiemanagement.

• Wij streven ernaar ons energiegebruik zoveel mogelijk te 

verlagen. In 2017 heeft de bank de ambitie geformuleerd om 

voor al haar eigen vastgoed binnen tien jaar energielabel A te 

verkrijgen. Het tussentijdse doel is om ons eigen vastgoed in 

2020 volledig op energielabel C te krijgen. Hiermee lopen we 

vooruit op de wettelijke vereiste om dit C-energielabel pas in 

2022 te realiseren.

• Wij bieden duurzaamheidstrainingen aan voor medewerkers 

en management van lokale Rabobanken, van onze corporate 

divisie en particuliere adviseurs. Verder is het thema duur-

zaamheid in elf reguliere trainingen verwerkt.

• In 2017 hebben we ons wederom ingezet om coöperatieve 

en duurzaamheidsthema’s in onze wervings- en selectiepro-

cessen op te nemen.

KPI 11: Klimaatvoetafdruk

In tonnen CO2 2017 2016 2015 Doel 2020

Totaal CO2-uitstoot 174.374 181.465 182.067 -

CO2-uitstoot per fte 4,0 3,8 3,5 3,2

KPI 12: Associatie van het Nederlands publiek

2017 2016 2015 Doel 2020

% van het Nederlands publiek (n=487)

% van het Nederlands publiek met positieve associatie bij Rabobank en duurzaamheid 43% 44% 42% 80%

% dat de stelling ‘Rabobank draagt bij aan een duurzame ontwikkeling in Nederland’ ‘(zeer) 
passend’/ ‘(zeer) herkenbaar vond’

Passend 70% 75% 72% -

Herkenbaar 43% 44% 42% -

% dat ten minste een van de vier genoemde doelen* voor duurzame landbouw en voedsel-
voorziening en/of vitale gemeenschappen ‘(zeer) passend’/ ‘(zeer) herkenbaar’ vond

Passend 83% 88% 85% -

Herkenbaar 65% 70% 67% -

* Vier subdoelen met betrekking tot ‘duurzame landbouw en voedselvoorziening’ en ‘vitale gemeenschappen’:

 1 stimuleren dat de landbouw en voedselvoorziening in de wereld duurzamer worden;

 2 bedrijven in de Food & Agrisector, die klant zijn van Rabobank, helpen economisch succesvol te zijn;

 3 het ondersteunen van lokale en maatschappelijke initiatieven met menskracht, kennis en geld; en

 4 het ondersteunen van boeren en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden.
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KPI 13: Coöperatief en duurzaam bankieren als integraal onderdeel van de trainingsprogramma’s

2017 2016 2015 Doel 2020

Aantal trainingen waar duurzaamheid in is geïntegreerd 11 nb nb Jaarlijkse groei

Specifieke duurzaamheidstrainingen - Adviseurs Particulieren 3 2 nb Jaarlijkse groei

Specifieke duurzaamheidstrainingen - Corporate divisie 4 2 nb Jaarlijkse groei

Specifieke duurzaamheidstrainingen - Management lokale Rabobanken 2 1 nb Jaarlijkse groei

KPI 14: Resultaten medewerkersonderzoek: ‘Samenwerking met de klant’ en ‘Coöperatieve kenmerken’

2017 2016 2015 Doel 2020

Bij het nemen van beslissingen, beoordeel ik de impact op Rabobank en klanten van Rabobank 88% 90% nb Jaarlijkse groei

Rabobank vraagt feedback van haar klanten om beter in te kunnen spelen op hun behoeften 80% 78% nb Jaarlijkse groei

Rabobank heeft een hoge klantloyaliteit 71% 62% nb Jaarlijkse groei

Rabobank investeert aanzienlijk in het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met de gemeenschap 84% 80% nb Jaarlijkse groei

Bij het formuleren van beleid is Rabobank zich bewust van de impact van dit beleid op de maatschappij 71% 67% nb Jaarlijkse groei

Rabobank investeert in relaties met de overheid, regelgevers, toezichthouders en consumentengroepen 78% 73% nb Jaarlijkse groei

Gelieve er rekening mee te houden dat niet op alle cijfers externe audit van toepassing is. Meer informatie over een aantal van deze 

KPI’s op het gebied van duurzaamheid vindt u in het Rabobank Jaarverslag 2017 op https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/

results-and-reports/index.html.

Duurzaamheidsprestaties in 2017
Onze duurzaamheidsprestaties worden jaarlijks onafhankelijk 

beoordeeld door verschillende rating bureaus. Rabobank scoort 

uitstekend op de duurzaamheidsranglijsten. We zijn trots op 

onze scores, maar zullen ambitieuze duurzaamheidsdoelen 

blijven stellen aan onszelf en aan onze klanten. We streven 

ernaar onze duurzaamheidsprestaties en daarmee onze scores 

in de duurzaamheidsbeoordelingen voortdurend te verbe-

teren. Onderstaande tabel geeft onze score in 2017 weer bij de 

verschillende rating bureaus.

Transparantiebenchmark 2017
De Kristal 2017

In samenwerking met NBA

TAX
TRANSPARENCY

BENCHMARK 2017

A comparative study of 76 Dutch listed companies 

Rabobank scoort 86 punten
‘Industry Leader’
7e plaats van 342 financiële 
instellingen wereldwijd

Rabobank scoort 89 punten

11e plaats van 143 banken 
wereldwijd

Vanaf 2017 mag Rabobank de 
Oekom Prime status voeren

Rabobank scoort 191 punten

13e plaats van 500 grootste 
bedrijven in Nederland

Rabobank scoort 3e plaats en 
is daarmee de hoogst scorende 
bank.

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

KPI 1 We investeren via Rabobank en Rabobank Foundation jaarlijks 3% van de winst in maatschappelijke initiatieven zonder winstoogmerk. 
Rabobank Foundation is een aparte entiteit.

Methodiek We meten en rapporteren de financiële donaties van Rabobank en de donaties en leningen van Rabobank Foundation (hieronder valt ook het opnieuw 
aanwenden van eerdere bijdragen van Rabobank). Rabobank Foundation is vooral in het buitenland actief. Het totaal aan financiële investeringen 
wordt gerapporteerd als percentage van de nettowinst op groepsniveau. Het belangrijkste bestanddeel van het totale bedrag wordt gevormd door 
donaties van onze lokale Rabobanken. Menskracht en kennis geïnvesteerd in lokale gemeenschappen worden ook gemeten en gemonitord, maar zijn 
niet opgenomen in het KPI-rapport.

Terminologie Coöperatief dividend: lokale Rabobanken investeren een deel van hun winst terug in de gemeenschap.
De investeringen bestaan zowel uit donaties als uit leningen. Maatschappelijke fondsen zijn door Rabobank gecreëerd voor de financiering van activi-
teiten die een positieve sociale bijdrage leveren aan de maatschappij.

KPI 2 In 2020 ondersteunen we 500 nieuwe lokale collectieve gemeenschapsinitiatieven (cumulatief) en 500 kleinschalige boerenorganisaties in 
ontwikkelingslanden.

Methodiek Momenteel meten en rapporteren we het aantal nieuwe collectieve lokale maatschappelijke initiatieven waarin in de loop van het jaar kennis, tijd of 
middelen zijn geïnvesteerd door lokale Rabobanken in Nederland en via de onafhankelijke Rabobank Foundation. De gegevens worden op jaarbasis 
gerapporteerd, beoordeeld en geconsolideerd op groepsniveau.

Terminologie In Nederland worden collectieve lokale maatschappelijke initiatieven gemeten en gerapporteerd op basis van vijf criteria:
a) het initiatief wordt ondersteund door Rabobank met netwerkkennis of financiële oplossingen
b) het initiatief is opgezet door burgers en/of bedrijven en gericht op een lokale impact
c) het initiatief is gericht op een positieve maatschappelijke en/of milieubijdrage
d) het initiatief heeft een solide economische basis
e) het initiatief heeft een formele juridische structuur (of bevindt zich in de opstartfase), bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) een coöperatieve structuur

Kleinschalige boerenorganisaties die ondersteund worden ontvangen die steun op ten minste 1 van de volgende 5 manieren:
1. Microlening
2. Handelsfinanciering op de korte termijn
3. Garantiestelling voor een lening
4. Donaties (voor trainingen)
5. Technische ondersteuning

Duurzame landbouw en voedselvoorziening

KPI 3 We formuleren onze visie op kansen voor verduurzaming van de agrarische waardeketens van soja, palmolie, rietsuiker, bosbeheer, rundvlees, zuivel, 
vis, koffie, cacao en biomaterialen. We delen onze visie en participeren actief in ronde tafels of vergelijkbare initiatieven om de verduurzaming van 
deze agrarische waardeketens te versnellen. We werken samen met onze klanten om de uitkomst van deze dialogen zakelijk succesvol in hun bedrijfs-
voering te integreren.

Methodiek We meten en rapporteren het aantal visies op toeleveringsketens voor elke geselecteerde waardeketen. We publiceren deze visies op onze corporate 
website en delen deze kennis met onze klanten.

Terminologie De visies op agrarische ketens die we formuleren, bevatten toekomstgerichte perspectieven en criteria van Rabobank. Ze zetten de belangrijkste 
duurzaamheidsthema’s in een specifieke waardeketen uiteen en beschrijven duidelijke stappen om verduurzaming te verbeteren en versnellen. Ook 
beschrijven we hoe Rabobank deze ambities wil realiseren. Visies worden sinds 2016 ontwikkeld als onderdeel van ons programma Samen Duurzaam 
Sterker. Voorheen publiceerde Rabobank position papers over agrarische toeleveringsketens. Deze position papers beschrijven ons beleid en onze 
verwachtingen voor specifieke waardeketens. Ze zijn opgenomen in ons Beleidskader Duurzaamheid, dat beschikbaar is op rabobank.com.

KPI 4 We dragen actief bij aan het verbeteren van agrarische waardeketens doordat duurzaamheid integraal onderdeel is van onze visie op sectoren. We 
delen deze kennis in de dialoog met onze klanten.

Methodiek Vanaf 2016 rapporteren we het aantal evenementen/podia wereldwijd georganiseerd door Rabobank, gericht op verbetering van de duurzaamheid in 
agrarische waardeketens.

Terminologie Agrarische waardeketens verwijzen naar goed functionerende en duurzame voedselketens, beginnend bij boeren en erop gericht om iedereen van 
voldoende en kwalitatief goed voedsel te voorzien. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze Banking for Food-visie.
Zie: https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/food-agribusiness/vision-banking-for-food/index.html

Bijlage 
Managementaanpak, definities, methodiek en terminologie KPI’s 
Samen Duurzaam Sterker

Rabobank streeft naar continue verbetering van haar duurzaam-

heidsprestaties. Elk jaar meten we daarom de voortgang op de 14 

duurzaamheids-KPI’s en rapporteren hier intern en extern over. 

In dit rapport leggen we verantwoording af over de voortgang 

van de implementatie van de 14 KPI’s in 2017.

De afdeling Duurzaamheid van Rabobank houdt toezicht op 

de implementatie van de duurzaamheids-KPI’s en verzorgt de 

rapportage en het stakeholdermanagement op het gebied van 

duurzaamheid.

Via de 14 KPI’s hebben we de duurzaamheidsambities van 

Rabobank volledig verankerd in onze strategie. Ze zijn integraal 

onderdeel van de managementcyclus. Ieder bedrijfsonderdeel, 

inclusief lokale Rabobanken, is daarmee verantwoordelijk voor 

de implementatie van Samen Duurzaam Sterker en heeft 

hiervoor doelstellingen vastgelegd. De verantwoordelijkheid voor 

het duurzaamheidsbeleid is belegd binnen de Groepsdirectie.

Onderstaande tabel zet de definities, methodiek en terminologie 

uiteen die we gebruiken om de voortgang van de SDS-KPI’s te 

meten en te rapporteren.

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/food-agribusiness/vision-banking-for-food/index.html
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Zakelijke klant

KPI 5 Rabobank biedt duurzame koplopers voorrang bij financiering en verdubbelt de omvang van de dienstverlening aan deze koplopers.

Methodiek We meten en rapporteren het totaal aan duurzame financiering, duurzame funding en overige duurzame dienstverlening wereldwijd. Voorrang geven 
aan duurzame koplopers is een gedragsregel die we niet meten als een rapportagewaarde. We streven ernaar het volume van duurzame leningen te 
verdubbelen.

Terminologie Het totaalbedrag aan duurzame financiering is gebaseerd op duurzame sectoren, beleggingscategorieën of gecertificeerde bedrijven. Duurzame 
financiering omvat Rabo en Obvion Groen Obligaties, Rabo GroenSparen, Rabo GroenDeposito en Rabo Maatschappelijk Verantwoord Deposito. Het 
transactievolume van overige diensten omvat door Rabobank begeleide financiële transacties (inclusief Groene Obligaties, IPO’s en M&A-transacties). 
Duurzaam beheerd en bewaard vermogen omvatten ook Private Banking.

KPI 6 Het percentage zakelijke klanten dat aangeeft dat duurzaamheid naar tevredenheid is besproken in het klantgesprek, neemt jaarlijks toe.

Methodiek We meten en rapporteren de voortgang van deze KPI op basis van jaarlijkse interne klanttevredenheidsonderzoeken. Dit jaar hebben alleen klanten in 
de handelssector een vragenlijst voor het onderzoek ontvangen. Dit onderzoek is ontwikkeld om informatie te verzamelen over de dienstverlening van 
Rabobank en de mening en waardering van de klant. In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod, duurzaamheid is er daar één van. 
Het percentage is gebaseerd op het aantal klanten dat ‘tamelijk tevreden’ en ‘redelijk tevreden’ is.

Terminologie Duurzaamheid in klantgesprekken houdt in dat we actief de dialoog aangaan met klanten over de verduurzaming van hun bedrijfsprocessen en woon- 
en werkomgeving.

KPI 7 In 2020 hebben al onze zakelijke klanten optimaal toegang tot onze voor hen relevante duurzaamheidskennis en hebben we van iedere grote zakelijke 
klant de duurzaamheidsprestatie vastgelegd in een klantfoto.

Methodiek In 2015 zijn we in Nederland gestart met de klantfoto, in 2016 hebben we dit uitgebreid naar onze internationale grootzakelijke klanten. We brengen 
klanten met een obligo > 1 miljoen euro in kaart. In het jaarverslag is een tabel opgenomen die het aantal klantfoto’s in Nederland met een obligo (> 
1 miljoen euro) voor elke klantfotocategorie per sector weergeeft. De tabel voor de grootzakelijke kantoren omvat ook de klantfoto’s van de dochter-
ondernemingen (maar alleen met een obligo op groepsniveau > 1 miljoen euro). In Nederland beoordelen we klanten altijd op groepsniveau, bij onze 
grootzakelijke kantoren kunnen klanten ook worden beoordeeld op het niveau van de dochteronderneming vanwege lokale regelgeving of specifieke 
lokale omstandigheden.

Terminologie De klantfoto meet de duurzaamheidsprestatie van onze klanten. We onderscheiden vijf prestatiecategorieen (A, B, C, D en D+). In het jaarverslag 
lichten we de categorieën nader toe.

Particuliere klant

KPI 8 Het percentage particuliere en private banking-klanten dat aangeeft dat ze goed geadviseerd zijn over mogelijkheden om hun financiën bij hun 
ambities te laten aansluiten en bediend zijn met de daarbij passende producten, neemt jaarlijks toe.

Methodiek We meten en rapporteren de voortgang van deze KPI op basis van jaarlijkse externe klanttevredenheidsonderzoeken. Deze onderzoeken zijn ontwik-
keld om informatie te verzamelen over de diensten die Rabobank verleent, en de perceptie en waardering van de klant in Nederland. In het onderzoek 
komen verschillende onderwerpen aan bod. Duurzaamheid is er daar een van. We baseren het percentage op het aantal klanten dat ‘tamelijk tevreden’ 
en ‘redelijk tevreden’ is.

Terminologie Aansluiting van de financiën van klanten op hun duurzaamheidsambities betekent dat Rabobank de klant in Nederland adviseert over hoe de bank 
financiële zaken het best kan afstemmen op de wensen van de klant. Daarnaast betekent het dat de producten die Rabobank adviseert, goed aan-
sluiten op de persoonlijke wensen van de klant.

KPI 9 In 2020 vindt meer dan 80% van de particuliere klanten uit kwetsbare groepen dat ze bij Rabobank hun bankzaken goed kunnen afhandelen.

Methodiek We meten en rapporteren de voortgang van deze KPI op basis van jaarlijkse externe klanttevredenheidsonderzoeken onder kwetsbare klanten. Deze 
onderzoeken zijn ontwikkeld om informatie te verzamelen over de diensten die Rabobank verleent, en de perceptie en waardering van de klant in 
Nederland. In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod, duurzaamheid is er daar een van.

Terminologie Een grote groep kwetsbare personen – ouderen, laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking – vindt het steeds moeilijker om zelf zijn 
bankzaken te regelen. Het feit dat banken hun diensten steeds verder digitaliseren, zorgt ervoor dat sommige mensen achterblijven.
Rabobank wil hier graag iets aan doen, omdat het voor ons belangrijk is dat al onze klanten van onze diensten gebruik kunnen blijven maken. Hoe 
goed we het doen, baseren we op het aantal klanten dat ‘tamelijk tevreden’ en ‘redelijk tevreden’ is.

KPI 10 Het percentage van de particuliere en private banking-klanten dat geïnteresseerd is in duurzaamheid en aangeeft dat dit onderwerp naar tevreden-
heid is besproken in het klantgesprek, neemt jaarlijks toe.

Methodiek We meten en rapporteren de voortgang van deze KPI op basis van jaarlijkse externe klanttevredenheidsonderzoeken. Deze onderzoeken zijn ontwik-
keld om informatie te verzamelen over de diensten die Rabobank verleent in Nederland en de perceptie en waardering van de klant. In het onderzoek 
komen verschillende onderwerpen aan bod, duurzaamheid is er daar een van.

Terminologie Het percentage tevreden klanten baseren we op het aantal klanten dat ‘tamelijk tevreden’ en ‘redelijk tevreden’ is.
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Onze inzet

KPI 11 Door hogere energie-efficiëntie, vermijding en verduurzaming van mobiliteit en overige diensten, streven we ernaar de CO2-uitstoot per fte per jaar in 
2020 te verlagen met 10% ten opzichte van 2013.

Methodiek De klimaatvoetafdruk wordt berekend volgens de meest recente richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol (GHG) en de daarbij gebruikte CO2- 
omrekeningsfactoren zijn afkomstig van onder andere de DEFRA en het IEA. De informatie  over de bedrijfsvoering voor de klimaatvoetafdrukrappor-
tage is gebaseerd op de periode van 1 oktober 2016 tot 30 september 2017.

Terminologie Een hogere energie-efficiëntie houdt in dat we ons inzetten voor een lager energieverbruik, bijvoorbeeld door het voor medewerkers gemakkelijker 
te maken om thuis te werken of buiten de spits te reizen. Rabobank is zo duurzaam mogelijk met haar inkoopbeleid, het gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen en contracten op basis van circulaire economische principes.

KPI 12 We streven ernaar dat in 2020 80% van het Nederlandse publiek Rabobank positief associeert met duurzaamheid en met minimaal een van de thema’s 
‘duurzame landbouw en voedselvoorziening’ en ‘vitale gemeenschappen’.

Methodiek We meten de perceptie van het Nederlands publiek in nauwe samenwerking met externe onderzoeksorganisaties, onder andere de Maatschappelijke 
Imago Monitor. Dit is een initiatief van bureau Hope & Glory, dat het onderzoek uitvoert in samenwerking met Motivaction.

Terminologie We formuleerden vier subdoelen met betrekking tot ‘duurzame landbouw en voedselvoorziening’ en ‘vitale gemeenschappen’:
1 we stimuleren dat de landbouw en voedselvoorziening in de wereld duurzamer wordt
2  we helpen bedrijven op het gebied van landbouw en voedsel, die klant zijn van Rabobank, economisch succesvol te zijn
3 we ondersteunen lokale en maatschappelijke initiatieven met menskracht, kennis en geld
4 we ondersteunen boeren en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden

KPI 13 Coöperatief en duurzaam bankieren vormt integraal onderdeel van werving en selectie en het opleidingsprogramma voor iedere medewerker.

Methodiek Het aantal specifieke (niet-verplichte) duurzaamheidstrainingen dat gevolgd kan worden en het aantal trainingen waarin het thema duurzaamheid is 
geïntegreerd, worden gerapporteerd. Dit zijn de trainingen die de centrale afdeling Duurzaamheid coördineert. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar 
met betrekking tot duurzaamheid in het werving- en selectieproces.

Terminologie Om duurzaamheid in het hart van de organisatie te verankeren, streven we ernaar het onderwerp duurzaamheid nadrukkelijk aan de orde te stellen in 
ons werving- en selectieproces en in onze opleidingen.

KPI 14 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 
medewerkersonderzoek.

Methodiek We meten en rapporteren de perceptie van medewerkers op basis van een jaarlijks medewerkersonderzoek. Dit onderzoek omvat onder andere ver-
schillende stellingen, in lijn met ons duurzaamheidsprogramma Samen Duurzaam Sterker. De score is gebaseerd op het percentage van de medewer-
kers dat reageert met ‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’.

Terminologie Aspecten ‘Klantfocus’
• Rabobank heeft een hoog niveau van klantloyaliteit
• Rabobank onderhoudt externe zakelijke relaties met 

klanten, partners en stakeholders goed
• Rabobank brengt specifieke klantgroepen in kaart 

en benadert deze met een aanbod op maat
• Rabobank vraagt feedback van haar klanten om 

beter in te kunnen spelen op klantbehoeften
• Managers communiceren dat aangeboden pro-

ducten en diensten in het langetermijnbelang van 
klanten moeten zijn

• Bij het nemen van beslissingen, beoordeel ik de 
impact op Rabobank en klanten van Rabobank

• We zorgen ervoor dat onze systemen en processen 
klantgericht zijn

Aspecten ‘Betekenisvolle coöperatie’
• Rabobank onderhoudt een netwerk van externe zakenpartners
• Rabobank werkt samen met externe partners aan hun prestaties
• Rabobank investeert aanzienlijk in het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met 

de gemeenschap
• Rabobank investeert in relaties met de overheid, regelgevers, toezichthouders en 

consumentengroepen
• Onze coöperatieve identiteit botst nooit met onze processen en procedures
• Bij het formuleren van beleid is Rabobank zich altijd bewust van de impact van dit beleid op 

de maatschappij
• Het is helder hoe de doelstellingen van ‘Banking for Food’ en ‘Bankieren voor Nederland’ 

worden vertaald naar doelen en mijlpalen
• Het management stimuleert verschillende onderdelen van Rabobank om samen te werken 

aan verbeteringen
• Rabobank organiseert evenementen om kennis en ideeën binnen de organisatie te delen
• Leidinggevenden binnen Rabobank (waaronder mijn manager) versterken het teamgevoel 

en de onderlinge ondersteuning binnen de gehele Rabobank


