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De Rabobank is een coöperatieve bank met diepe wortels in de 

maatschappij, opgericht door en voor arme boerenbedrijven. 

De problemen waar de boeren destijds mee geconfronteerd 

werden en hun reactie daarop, vertonen verrassende parallellen 

met de wereldwijde uitdagingen waar we nu voor staan. Tegen-

woordig is de schaal van de problemen veel groter door de 

beperkte natuurlijke hulpbronnen waarover de aarde beschikt. 

Daardoor is het moeilijk om problemen als de snelgroeiende 

wereldbevolking en de toenemende ongelijkheid aan te pakken. 

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) die de 

Verenigde Naties hebben opgesteld, zijn een duidelijke bench-

mark voor de uitdagingen die we samen moeten oplossen. 

De doelstellingen zijn in 2015 ontwikkeld, in samenwerking 

met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere 

partijen. Het streven is om armoede te bestrijden, de planeet 

te beschermen en welvaart voor iedereen te waarborgen. De 

doelstellingen zijn onderdeel van een nieuwe duurzame ont-

Banking for Food

GeldzakenEen einde maken aan 
armoede, overal

•  De activiteiten die Rabobank Foundation ondernam om armoede 
te bestrijden, hadden impact op 4,7 miljoen kleinschalige boeren 
in ontwikkelingslanden en 450.000 kwetsbare mensen binnen 
Nederland (gegevens uit 2015)

•  Rabo Foundation investeerde in totaal 2,7 miljoen euro: 26 miljoen 
euro in plattelandscoöperaties in ontwikkelingslanden en 2,7 
miljoen euro in projecten binnen Nederland

•  De Rabobank heeft verschillende partnerships om een adequaat 
and inclusief financieel bestel te ontwikkelen. Zo hebben we 
minderheidsbelangen in negen strategische partnerbanken in 
Oost-Afrika en Latijns-Amerika, die gezamenlijk 7,1 miljoen klanten 
met een kredietportefeuille van meer dan 11 miljard euro bedienen 
(gegevens uit 2015). Ook nemen we voor 25% deel aan Arise, een 
partnership met 619 miljoen euro aan activa

•  6.080 werknemers doneren maandelijks een deel van hun salaris 
aan het Rabo Foundation Medewerkersfonds. De Rabobank ver-
dubbelt dit bedrag ter ondersteuning van het fonds, dat duurzame 
water- en educatieprojecten in ontwikkelingslanden begeleidt

•  De Rabobank draagt bij aan voedselzekerheid door wereldwijd 102 miljard 
euro te investeren. Hiermee stimuleert zij een duurzame voedselvoorziening

•  Rabo Food and Agribusiness Research deelde meer dan 200 kennisrapporten 
en 200 artikelen en blogs met haar klanten en relaties. De Rabobank onder-
steunde bijna 100 multinationals met gespecialiseerde kennis van de food- 
en agrisector

•  We verbinden klanten binnen de gehele food- en agriwaardeketen door evene-
menten te organiseren zoals Foodbytes! en Farm2Fork – samen goed voor meer 
dan 2.300 deelnemers. Op deze manier brengen we toonaangevende boeren, 
internationale agribedrijven, starters, innovators en investeerders bij elkaar

•  We nemen deel aan de Farm to Market Alliance, met als doel 1,5 miljoen 
kleinschalige boeren aan markten te verbinden (output, input, financiële 
markten en kennis)

•  De Rabobank biedt financiële 
ondersteuning aan 21.468 
zakelijke klanten in de eerstelijns-
zorg en investeert 8 miljard euro 
in ziekenhuizen, jeugdzorg en 
ouderenzorg

•  De Rabobank droeg met funding 
bij aan de oprichting van het 
Prinses Maxima Centrum voor 
Kinderoncologie

•  De categorie Zorg van de Herman 
Wijffels Innovatieprijs stimuleert 
slimme innovaties voor betere en 
betaalbare zorg in Nederland

Hongersnood bestrijden, voedselzekerheid en gezonde 
voeding realiseren, duurzame landbouw stimuleren

Een gezonde leefstijl en welzijn  
stimuleren voor iedereen van alle 
leeftijden

Bankieren voor Nederland

Kennis

Netwerken

wikkelingsagenda die binnen de komende vijftien jaar moet 

worden gerealiseerd. De Rabobank draagt bij aan het realiseren 

van de SDG’s met financiële ondersteuning, het delen van 

kennis en het verbinden van partijen. We hebben onze bijdrage 

aan de SDG’s verankerd in onze strategische ambitie omdat we 

als maatschappelijke bank de verantwoordelijkheid voelen om 

een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het realiseren van 

de zeventien doelen. Met onze strategieën Banking for Food en 

Bankieren voor Nederland en ons programma Samen Duurzaam 

Sterker oefenen we direct invloed uit op de SDG’s. Indirect doen 

we dit onder meer via projecten die Rabobank Foundation en 

Rabo Development organiseren.

Onderstaande tabel laat zien hoe we direct werken aan het 

realiseren van de doelstellingen. Per doelstelling hebben we 

aangegeven wat de link is met de strategieën Banking for Food 

en Bankieren voor Nederland, en op welke manier wij onder-

steuning bieden.

EINDE AAN
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•  Samen met onze klanten dragen we bij aan 
het onderwijs van meer dan 1,8 miljoen 
studenten in Nederland. We ondersteunen 
circa 60% van de Nederlandse (hogere) 
onderwijsinstellingen en ongeveer 50% 
van de Nederlandse basisscholen

•  We ondersteunen het hoger onderwijs en 
universiteiten in het proces van kennis-
valorisatie binnen het Triple Helix-model, 
waar ook bedrijven als Medical Delta, 
Brainport, Chemelot en Food Valley toe 
behoren. We financieren 80% van de 
YESDelft start-ups

•  We ondersteunen inclusief onderwijs voor 
iedereen door financieringsdiensten (500 
miljoen euro) en beheersing van krediet-
fondsen (12 miljard euro) te bieden aan 
onze klanten binnen de onderwijssector

•  Rabobank Foundation bood trainingen 
aan voor meer dan 268.000 boeren in 
ontwikkelingslanden en meer dan 13.400 
Rabobank-medewerkers en -bestuurs-
leden

•  We stimuleren een leven lang leren voor 
bijna 52.000 van onze medewerkers en 
besteedden 1.734 miljoen euro per fte 
aan trainingen

Inclusief en kwalitatief 
hoogstaand onderwijs 
verzekeren voor iedereen 
en een leven lang leren 
stimuleren

Gendergelijkheid bereiken en vrouwen 
en meisjes in hun kracht zetten

•  RaboWomen stelt vrouwen binnen onze organisatie 
in staat om zich te ontwikkelen. De bank organiseerde 
48 evenementen waar 2.000 vrouwen met elkaar in 
gesprek gingen. Circa 15.000 vrouwen ontvangen de 
nieuwsbrief van RaboWomen

•  Om gendergelijkheid binnen onze organisatie te berei-
ken, streven we naar een percentage van ten minste 30% 
vrouwen binnen de bestuursafdeling en 40% vrouwen 
onder de leidinggevenden in 2020

•  Zeker 100 directeuren en bestuursleden steunen 
ambitieuze vrouwen in hun carrière en het ontwikkelen 
van aanvullende competenties

Beschikbaarheid en duurzaam beheer van water 
en sanitaire voorzieningen voor iedereen

•  Het Rabo Foundation Medewerkersfonds steunt projecten die 
gericht zijn op het verbeteren van (drink)watervoorzieningen, 
informatieprojecten en geïntegreerd waterbeheer, voor een 
bedrag van ruim 790.000 euro

Toegang tot betaalbare, 
betrouwbare, duurzame 
en moderne energie 
voor iedereen

•  De Rabobank is marktleider op het gebied van financiering 
van windenergie in Nederland en investeert 2,3 miljard euro 
in duurzame energieopwekking

•  De Rabobank plaatste haar eerste Groene Obligatie ter 
waarde van 500 miljoen euro. De opbrengsten investeerden 
we in duurzame zonne- en windenergieprojecten

•  Rabo Groen Bank investeerde 253 miljoen euro in wind-
energieprojecten, 81 miljoen euro in zonnepanelen, 
59 miljoen euro in aardwarmte, 31 miljoen euro in rest-
warmte en 19 miljoen euro in andere duurzame energie-
projecten

•  Wij stimuleren economische groei in Nederland 
door meer dan 121,4 miljard euro te investeren 
in Nederlandse bedrijven en 101,9 miljard euro in 
internationale bedrijven

•  We stimuleren economische groei door persoonlijke 
leningen aan te bieden met een totale waarde van 
201,2 miljard euro 

•  Rabo International Advisory Services (RIAS) ver-
sterkt het vermogen van binnenlandse financiële 
instellingen door de toegang tot bankdiensten uit 
te breiden voor de meer dan 10 miljoen klanten 
en leden uit de minst ontwikkelde en opkomende 
landen van de afgelopen drie jaar. 
Met meer dan 100 projecten in 35 landen sinds 2013 
ondersteunt RIAS agribedrijven met diversificatie, 
technologische ontwikkelingen en innovatie. Ook 
biedt RIAS managementondersteuning, advies-
diensten en technische ondersteuning aan binnen-
landse financiële instellingen

•  Meer dan 268.000 kleinschalige boeren in ontwikke-
lingslanden profiteerden van de technische onder-
steuning die Rabobank Foundation financierde. 
Ze worden opgeleid in het optimaal toepassen van 
landbouwmethoden (data uit 2015)

•  We ondersteunen ondernemers in Nederland met 
kennis en netwerken via het platform ikgastarten.nl. 
Wereldwijd ondersteunde het International Business 
Network meer dan 12.000 buitenlandse onder-
nemers bij het vinden van zakelijke partners over 
de grens

Langdurige, inclusieve en 
duurzame economische 
groei stimuleren, volledige en 
productieve werkgelegenheid 
creëren en eerlijk werk aan-
moedigen voor iedereen

Veerkrachtige infra-
structuur ontwikkelen, 
inclusieve en duurzame 
industrialisatie stimuleren 
en innovatie bevorderen

•  Door 428 miljoen euro te investeren in de industrie van 
opkomende markten en ontwikkelingsbanken willen wij 
industrialisatie stimuleren

•  De Rabobank investeerde 570 miljoen euro in de sectoren 
bouw en infrastructuur

•  Rabobank Wholesale in samenwerking met lokale 
Rabobanken investeerde 85 miljoen euro in verbeterde 
toegang tot informatie- en communicatietechnologie

INNOVATIE EN
DUURZAME
INFRASTRUCTUUR

FATSOENLIJKE BANEN
EN ECONOMISCHE
GROEI

DUURZAME EN
BETAALBARE
ENERGIE

SCHOON DRINKWATER
EN GOEDE SANITAIRE
VOORZIENINGEN

VROUWEN EN
MANNEN GELIJK

GOED
ONDERWIJS
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•  Om inkomensgroei te realiseren in de minst 
ontwikkelde landen biedt dochteronderneming 
DLL microleasing aan

•  We versterken de leefomgeving van lokale gemeenschappen 
door 72,8 miljoen euro aan gemeenschapsfondsen en donaties 
te besteden, en door projecten op de lokale participatieagenda 
te zetten

•  De Groenhypotheek wordt gebruikt voor het verbeteren van 
de duurzaamheid van woningen in Nederland (ter waarde 
van 50 miljoen euro). We introduceerden 48 Slim Verbouwen-
markten en zettten 2 pilots op met geïntegreerd advies over 
het verbeteren van duurzaamheid van woningen

•  Lokale Rabobanken en Rabo Foundation ondersteunden 
434 nieuwe lokale initiatieven met geldmiddelen, kennis en 
onze netwerken. Ook voerden collega’s bijna 150.000 uur uit 
aan vrijwilligerswerk in Nederland en het buitenland

•  Om vitale gemeenschappen te ondersteunen, sponsorde 
de Rabobank meer dan 2.200 sport- en cultuurstichtingen 
en -verenigingen in Nederland

Steden en bewoonde 
gebieden veilig, vitaal en 
duurzaam maken

Ongelijkheid verminderen binnen 
en tussen landen

•  Om een duurzame waardeketen te 
kunnen verzekeren, investeerden wij 18 
miljard euro in duurzame financiering, 
plaatsten wij de eerste Rabo Groen 
Obligatie ter waarde van 500 miljoen 
euro en boden we ondersteuning aan 
duurzame transacties van meer dan 
5 miljard euro

•  De Rabobank werkt samen met 30 
toonaangevende organisaties uit de 
Champions 12.3-coalitie om voedsel-
verspilling wereldwijd te bestrijden

•  Door twee Circular Economy Chal-
lenges op te starten hielpen we 24 
bedrijven om hun ideeën over circulair 
ondernemen om te zetten in business-
mogelijkheden. We hielpen 20 kleine 
bedrijven bij het implementeren van 
een circulaire werkwijze

•  Om duurzame food- en agriwaarde-
ketens te garanderen, zijn we actief in 
rondetafels over duurzame palmolie, 
soja, biomaterialen, koffie, suikerriet, 
rundvlees, zuivel, vis en bosbouw. 
Ook publiceerde de Rabobank haar 
visie op duurzame waardeketens voor 
palmolie en koffie 

Duurzame consumptie- en 
productie patronen waarborgen

•  Via een partnershipproject in 
Chili steunen we klanten bij 
het ontwikkelen van duurzame 
aqua cultuurbedrijven die 
voldoen aan de ASC-norm

•  We steunen duurzame aqua-
cultuur onder andere door 
financiering met rentekorting 
aan te bieden aan gecertifi-
ceerde visteeltbedrijven

•  De Rabobank ontwikkelde 
een middel om de best 
presterende visserijen te 
verbinden aan duurzame 
investeerders

•  In totaal investeerden we circa 70 miljoen euro in het 
bevorderen van het klimaatbewustzijn van onze klanten 
door in samenwerking met de Europese Investeringsbank 
impactleningen af te sluiten met ongeveer 100 klanten . 
De impactlening bestaat uit een rentekorting

•  De Rabobank was wederom klimaatneutraal in 2016 en is 
actief bezig om de CO2-uitstoot van haar eigen activiteiten 
te verlagen

•  De Rabobank publiceerde een beleidsverklaring over 
het bestrijden van klimaatverandering. Onderdeel van 
ons beleid is dat we geen financiering bieden aan steen-
kolenwinning en kolencentrales. Ook bieden we geen 
financiering aan gaswinning in het Waddengebied

•  Rabo Groen Bank verschaft groene leningen met een 
totale waarde van 695 miljoen euro aan energiezuinige, 
gecertificeerde kassen

•  Als voorzitter van het klimaatslimme landbouwproject 
Climate Smart Agriculture Finance Working Group van 
het WBCSD vecht de Rabobank tegen klimaatverandering 
door landbouw

Dringend actie 
ondernemen om 
klimaatverandering 
en de gevolgen hier-
van te bestrijden

Oceanen, zeeën en mariene 
rijkdommen onderhouden 
en gebruiken voor duurzame 
ontwikkeling

•  Om ontbossing te bestrijden en verlies aan biodiversiteit te 
voorkomen, stimuleren de Rabobank en het WNF het gebruik 
van geïntegreerde Crop Livestock Forest Systems (ICLFS) in 
Brazilië

•  De Rabobank neemt deel aan de Tropical Rain Forest Alliance 
2020 om ontbossing door de palmolie-, rundvlees-, soja- en de 
pulp- en papierwaardeketens te bestrijden. We sluiten klanten 
die bijdragen aan ontbossing, uit van onze kredietverlening

•  Rabo Groen Bank investeert 326 miljoen euro in biologische 
landbouwprojecten en 23 miljoen euro in natuurbeschermings-
projecten

•  De Rabobank, WNF en FrieslandCampina ontwikkelen 
een biodiversiteitmonitor om het behoud van functionele 
biodiversiteit te stimuleren binnen de melkveehouderijsector 
in Nederland 

Duurzaam gebruik van ecosystemen op het land 
beschermen, herstellen en stimuleren; bossen duurzaam 
beheren; woestijnvorming bestrijden; bodemdegradatie 
en verlies aan biodiversiteit tegengaan

HERSTEL ECOSYSTEMEN
EN BEHOUD
BIODIVERSITEIT

BESCHERMING VAN
ZEEËN EN OCEANEN

KLIMAAT
VERANDERING
AANPAKKEN

DUURZAME
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

VEILIGE EN
DUURZAME STEDEN

MINDER
ONGELIJKHEID
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•  Om sterke instanties te kunnen ontwikkelen, 
vragen we fondsaanbieders om de Global 
Compact principes van de Verenigde Naties 
na te leven. Aan fondsbeheerders vragen we 
om de Principles for Responsible Investment 
van de Verenigde Naties te onderschrijven

•  We maken gebruik van onze Anti-Corruption 
Statement en beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op het uitroeien van omkoperij en 
corruptie

•  Door actief bij te dragen aan het IMVO-
convenant helpt de Rabobank met het 
ontwikkelen van beleidsmaatregelen voor 
duurzame ontwikkeling en het waarborgen 
van mensenrechten voor iedereen

•  De Rabobank is betrokken bij het World Economic 
Forum. Op mondiaal niveau participeren we in het 
System Initiative on Shaping the Future of Food 
Security and Agriculture. Op regionaal niveau 
participeren we in Grow Africa, Grow Asia, NVA India en 
NVA Latin America. We participeren in de World Business 
Council for Sustainable Development en in FReSH

•  De Rabobank werkt samen met het WNF om duurzame 
productie te realiseren van suikerriet in India, palmolie 
in Indonesië, soja in Chili, zuivel in Nederland en zalm in 
Chili. Samen ontwikkelden we de Sustainable Seafood 
Tool

•  We zijn betrokken bij meerdere VN-organisaties op het 
gebied van voedselzekerheid, voeding en landbouw. 
Voorbeelden hiervan zijn FAO, WFP, IFAD, WHO, UNDP, 
UNEP and UNEP-FI, UN Global Compact en Scaling Up 
Nutrition

•  We werken samen met andere financiële instellingen 
via ons internationale bankennetwerk en ontwikkelings-
banken (zowel multilaterale ontwikkelingsbanken, 
partnerbanken in ontwikkelingslanden en bank-
netwerken) zoals het Banking for the Environment 
Initiative en Equator Principles

Vredevolle en inclusieve samen-
levingen stimuleren, toegang tot 
rechtspraak bieden aan iedereen 
en adequate, verantwoordelijke en 
inclusieve instanties opbouwen op 
alle niveaus

Implementatiemiddelen 
versterken en wereld-
wijde samenwerking voor 
duurzame ontwikkeling 
revitaliseren

PARTNERSCHAPPEN
VOOR DE DOELEN

VREDE, VEILIGHEID
EN RECHT-
VAARDIGHEID


