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Samen Duurzaam Sterker
Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten naar het realiseren van hun ambities 

in en voor een duurzame samenleving. Hierbij focussen we onze maatschappelijke bijdrage op het versnellen van de 

verduurzaming van de wereldwijde landbouw en voedselvoorziening en het versterken van de vitaliteit van gemeenschappen. 

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

worden we samen duurzaam sterker. Als bewijs voor ons commitment streven we er binnen de eigen organisatie 

naar om met onze prestaties ons te onderscheiden in de sector financiële dienstverlening.

Samen Duurzaam Sterker
Rabobank streeft samen met haar zakelijke en particuliere klanten naar het 

realiseren van hun ambities in een duurzame samenleving. Hierbij focussen wij 

onze maatschappelijke bijdrage op het versnellen van de verduurzaming van 

de wereldwijde landbouw en voedselvoorziening en het versterken van vitale 

gemeenschappen. Door deze financiële dienstverlening, kennis en relevante 

netwerken te verbinden met de duurzame ambities van al onze klanten, 

worden we samen duurzaam sterker. Ook binnen de eigen organisatie streven 

we ernaar om ons te onderscheiden in de sector.

Onze ambities voor 2020

• Wij versterken de vitaliteit van de gemeenschappen waarin wij actief zijn.

• Wij helpen onze klanten om de verduurzaming van de landbouw en voedsel-

voorziening te versnellen en ondersteunen zo ook hun zakelijke succes.

• Wij bieden al onze zakelijke klanten optimaal toegang tot onze duurzaam-

heidskennis en werken op basis van gezamenlijk inzicht in de duurzaam-

heidsprestaties van onze grotere zakelijke klanten samen om deze staps-

gewijs te verbeteren en zo zakelijk succesvol te zijn op de lange termijn.

• Onze particuliere klanten vinden onze producten en diensten eenvoudig 

te begrijpen en duidelijk over hun duurzaamheidsimpact.

• Een top 3-positie in twee toonaangevende duurzaamheidsratings van de 

grootste mondiaal opererende financiële dienstverleners.

Versterken van de vitaliteit van gemeenschappen 

We participeren actief in de lokale gemeenschappen waar we onderdeel van zijn. We versterken de economische en 

maatschappelijke vitaliteit door het zakelijke succes van lokale collectieve initiatieven te ondersteunen in de landen waar we 

actief zijn. Hierbij richt iedere bank zich op actuele lokale maatschappelijke thema’s. In Nederland betreft dit duurzaamheid, 

economische vitaliteit en leefbaarheid in zorg en wonen. In ontwikkelingslanden focussen we onze bijdrage op de oprichting 

en professionalisering van boerenorganisaties en de toegang tot lokale financiële infrastructuur voor iedereen. Daartoe 

leveren we menskracht, kennis, netwerken, faciliteiten en financiële diensten. Daarnaast doen wij jaarlijks maatschappelijke 

investeringen zonder winstoogmerk. Zo combineren we het vergroten van zelfredzaamheid 

en samenwerking met de versterking van de vitaliteit van de gemeenschap. 



3       Samen Duurzaam Sterker

Versnellen duurzame landbouw en voedselvoorziening
We participeren actief in tien Ronde Tafels voor de verduurzaming van agrarische waarde ketens op mondiale schaal 

en faciliteren onze klanten om de resultaten daarvan in hun bedrijfsvoering te integreren. 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 verduurzaming ervan te versnellen. Zo combineren we 

toegevoegde waarde voor de klant met de versnelling van de verduurzaming van de mondiale landbouw en 

voedselvoorziening. 

Samenwerken met zakelijke klanten
Duurzaamheid is essentieel voor het lange termijn succes van bedrijven. We stimuleren en ondersteunen al onze 

zakelijke klanten daarom bij de stapsgewijze vormgeving daarvan binnen hun bedrijf.  We integreren dit volledig in 

onze sectorvisies en delen deze kennis actief met onze zakelijke klanten. Samen met onze grotere klanten brengen we 

periodiek hun prestatie op dit vlak in beeld. Op basis hiervan verkennen we kansen en werken we samen om stapsgewijs 

deze prestatie te verbeteren en zo zakelijk succesvol te zijn op de lange termijn. 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 om deze kansen optimaal te benutten. We 

ondersteunen duurzame  koplopers daarbij pro-actief door hen voorrang te geven bij financiering  en verdubbelen de 

omvang van onze dienstverlening aan hen. Zo combineren we zakelijk succes  voor onze klanten met duurzame innovatie 

voor de samenleving. 

Adviseren van particuliere klanten
We helpen onze particuliere klanten bij het realiseren van hun ambities met professioneel financieel advies. Voor 

kwetsbare groepen zetten we ons in om de toegang tot passende financiële dienstverlening te garanderen. Bij onze 

advisering bieden we eenvoudig te begrijpen, transparante producten en diensten. Het saldo daarvan wordt bovendien 

op basis van betekenisvolle duurzaamheidscriteria geïnvesteerd. Verantwoord sparen en beleggen zijn daarbij de norm. 

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. 

Onze inzet 

Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling komt tot stand door professionele medewerkers voor wie deze ambitie 

integraal onderdeel vormt van de klantbediening.  We stimuleren en ondersteunen onze medewerkers actief om zich 

hierin permanent te ontwikkelen en zich zo te onderscheiden in de dagelijkse samenwerking met onze klanten.  

We integreren duurzaamheid in onze interne bedrijfsvoering en communiceren transparant over onze visie en activiteiten. 

Zo leggen we publieke verantwoording af en dragen bij aan het maatschappelijke debat over duurzame ontwikkeling. 
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Inleiding
We zien het dagelijks: duurzaamheid wordt steeds 

belangrijker voor onze klanten en de samenleving. 

De wil om de landbouw en de voedselvoorziening 

wereldwijd 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 Rabobank 

Groep wil vervullen. Want wij willen samen met onze 

klanten duurzaam sterker worden. In deze publicatie 

delen we de ambities en activiteiten die onze 

bijdrage vormen aan duurzame ontwikkeling tot het 

jaar 2020.

Banken kunnen een belangrijke rol spelen in het 

realiseren van duurzame ontwikkeling: door het financieel 

ondersteunen, adviseren en verbinden van klanten die zo 

een positieve impact hebben op de maatschappij. Deze 

activiteiten vormen steeds meer een wezenlijk onderdeel 

van onze dienstverlening en van de bedrijfsvoering van onze 

zakelijke klanten. Zo dragen wij ook bij aan winstgevendheid, 

zowel vandaag als op de lange termijn. 

Onze coöperatieve werkwijze is een ideale manier om samen 

met onze klanten duurzame ontwikkeling te versnellen. 

Een bank als dienstbare, betrouwbare en op samenwerking 

gerichte partner. Dat is wie Rabobank wil zijn.

We verbinden onze ambities met die van al onze zakelijke 

en particuliere klanten en streven samen naar een gezonde 

balans tussen welvaart en welzijn. Bijdragen aan duurzame 

ontwikkeling betekent voor ons dat wij met hen streven naar 

een optimaal efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

het verkleinen van de impact op onze omgeving en het 

sluiten van grondstofkringlopen om zo te komen tot een 

circulaire economie. Wij stimuleren ontwikkelingskansen van 

mensen, respecteren hun rechten en bevorderen solidariteit. 

Zo ondersteunen wij voorspoed en stabiliteit op de lange 

termijn.

Wij 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 

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is een 

ontwikkeling die aansluit op de 

behoeften van het heden zonder 

het vermogen van toekomstige 

generaties om in hun eigen 

behoeften te voorzien in gevaar 

te brengen. (Verenigde Naties 

Commissie Brundtland, 1987)
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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. Rabobank kan vanuit haar rol als 

financiële dienstverlener een wezenlijke bijdrage leveren aan 

de verduurzaming van de landbouw en voedselvoorziening. 

Naast onze focus bij het realiseren van maatschappelijke 

impact staan wij alle particuliere klanten en ondernemers bij 

in hun financiële zaken respectievelijk de financiering van de 

verduurzaming van hun bedrijf. 

Wij bestaan als coöperatieve bank immers primair voor het 

leveren van financiële oplossingen voor al onze leden en 

klanten. We streven ernaar om hen daarbij allemaal met 

actuele en hoogwaardige duurzaamheidskennis van dienst 

te zijn. We willen hiermee klanten, deskundigen en andere 

belanghebbenden binnen waardeketens en op regionale 

schaal verbinden en helpen met het creëren van waardevolle 

fysieke en virtuele netwerken. Onze medewerkers moeten 

zich hierbij onderscheiden door hun deskundigheid en 

participatie in deze netwerken. We treden met onze visie 

tevens naar buiten in het publieke debat om duurzame 

ontwikkeling te stimuleren.

Onze ambities en activiteiten bouwen voort op bestaande 

activiteiten en vormen een belangrijke bouwsteen voor 

de strategie van Rabobank Groep 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 

klantbediening op mondiale schaal.

In deze publicatie delen we de hoofdlijnen van onze 

ambities en activiteiten op het terrein van duurzame 

ontwikkeling. Het is daarom geen volledige opsomming. 

Eerst gaan we in op de kansen, ambities en activiteiten 

binnen de twee maatschappelijke kernthema’s. Vervolgens 

laten we zien hoe we al onze zakelijke en particuliere 

klanten willen ondersteunen bij het realiseren van hun 

duurzaamheidsambities. We sluiten af met de inbedding in 

de interne organisatie. De kern prestatie indicatoren worden 

daarbij in oranje weergegeven.
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Duurzaamheidsstrategie 202010

Vitale
gemeenschappen

Gezamenlijke ambities

In antwoord op de terugtredende overheid en een markt die 

niet altijd snel genoeg of afdoende in de behoefte van burgers 

voorziet, nemen zij op allerlei gebieden weer zelf het heft in 

handen. Deze beweging, waarbij mensen samen ondernemen 

om hun identieke individuele belangen te dienen, strekt zich uit 

over concrete onderwerpen als duurzame energie, zorg, glasvezel-

netten en samen bouwen. Initiatiefnemers zoeken daarbij steun 

en richten zich voor expertise, contacten en financiële impulsen 

vaak tot de Rabobank. Wij zijn ervan overtuigd dat coöperatief 

organiseren bijdraagt aan het verduurzamen van de samenleving 

en streven ernaar het aantal coöperaties wereldwijd te laten 

groeien. Op die manier worden we samen duurzaam sterker.

Wereldwijd veranderen samenlevingen in een hoog 
tempo. De invloed van de overheid neemt in veel 
gemeenschappen af. Het individu is in de afgelopen 
decennia steeds belangrijker geworden, maar de wil 
om samen te werken is ook steeds meer voelbaar. 
Coöperatief organiseren is daarom weer van deze tijd. 
Individuele en gezamenlijke belangen kunnen in een 
coöperatie verenigd worden. Deze ontwikkeling sluit 
nauw aan bij onze wortels en bij maatschappelijke 
rol die we wensen te vervullen. We willen daarom 
in de landen waarin we actief zijn werken aan 
een verbeterde financiële infrastructuur, aan het 
ondersteunen van het zakelijk succes van coöperaties 
en een economische ontwikkeling stimuleren die 
in balans is met sociale, culturele en ecologische 
waarden. Een samenleving waarin mensen samen 
werken om de welvaart en het welzijn van iedereen 
te verbeteren. Om wereldwijd de vitaliteit te 
versterken van de gemeenschappen waarin we actief 
zijn, wil Rabobank meer dan alleen een bank zijn. 
We ondersteunen ook maatschappelijke initiatieven 
en bevorderen de zelfredzaamheid van mensen in 
binnen- en buitenland.

Wij versterken de 
vitaliteit van de 
gemeenschappen 
waarin wij actief 
zijn.

Vitale
gemeenschappen

Wereldwijd veranderen samenlevingen in een hoog 

tempo. De invloed van de overheid neemt in veel 

gemeenschappen af. Het individu is in de afgelopen 

decennia steeds belangrijker geworden, maar de wil 

om samen te werken is ook steeds meer voelbaar. 

Coöperatief organiseren is daarom weer van deze tijd. 

Individuele en gezamenlijke belangen kunnen in een 

coöperatie verenigd worden. Deze ontwikkeling sluit 

nauw aan bij onze wortels en de maatschappelijke

rol die we wensen te vervullen. We willen daarom

in de landen waarin we actief zijn werken aan

een verbeterde financiële infrastructuur, aan het 

ondersteunen van het zakelijk succes van coöperaties 

en een economische ontwikkeling stimuleren die

in balans is met sociale, culturele en ecologische 

waarden. Een samenleving waarin mensen samen 

werken om de welvaart en het welzijn van iedereen 

te verbeteren. Om wereldwijd de vitaliteit te 

versterken van de gemeenschappen waarin we actief 

zijn, wil Rabobank meer dan alleen een bank zijn.

We ondersteunen ook maatschappelijke initiatieven 

en bevorderen de zelfredzaamheid van mensen in 

binnen- en buitenland.

Gezamenlijke ambities
In antwoord op de terugtredende overheid en een markt die

niet altijd snel genoeg of afdoende in de behoefte van 

burgers voorziet, nemen zij op allerlei gebieden weer 

zelf het heft in handen. Deze beweging, waarbij mensen 

samen ondernemen om hun gelijke individuele belangen 

te dienen, strekt zich uit over concrete onderwerpen 

als duurzame energie, zorg, glasvezelnetten en samen 

bouwen. Initiatiefnemers zoeken daarbij steun en richten 

zich voor expertise, contacten en financiële impulsen vaak 

tot de Rabobank. Wij zijn ervan overtuigd dat coöperatief 

organiseren bijdraagt aan het verduurzamen van de 

samenleving en we streven ernaar het aantal collectieve 

initiatieven wereldwijd te laten groeien. Op die manier 

Wij versterken de 
vitaliteit van de 
gemeenschappen 
waarin wij actief zijn.
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worden we samen duurzaam sterker. We versterken de lokale 

financiële infrastructuur, verbeteren de toegang daartoe 

voor iedereen, verstrekken leningen en andere bancaire 

diensten en leveren ondersteuning aan ledenorganisaties en 

partnerbanken.

Realisatie van de ambities
In dit hoofdstuk leggen we uit wat we de komende jaren 

gaan doen om onze ambities voor het versterken van 

vitale gemeenschappen te realiseren met behulp van onze 

dienstverlening, kennis en netwerken.

Klanten ondersteunen door middel van financiële 
dienstverlening
Rabobank financiert in heel Nederland lokale 

maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld rond de thema’s 

zorg, wonen en duurzame energie. We stimuleren mensen 

om zelf het initiatief te nemen tot innovatieve oplossingen, 

zoals betaalbare, persoonlijke en kleinschalige zorg. Ook 

bieden we ondersteuning bij het zoeken naar passende 

organisatievormen, bijvoorbeeld een lokale coöperatie. We 

intensiveren de komende jaren deze dienstverlening aan 

nieuwe lokale coöperaties.

De accountmanagers bij lokale banken worden hierbij 

ondersteund door nieuw daarvoor aangestelde specialisten 

die maatwerk oplossingen voor deze snelgroeiende sector 

helpen ontwikkelen. We ambiëren om zo de natuurlijke 

partner te blijven voor deze nauw bij onze missie en 

maatschappelijke positie aansluitende doelgroep.

In Nederland willen we kwetsbare groepen extra helpen. 

We ontwikkelen voor deze klanten aanvullende diensten. 

Op die manier realiseren we dat je bij Rabobank, als lid van 

een kwetsbare groep, passende toegang hebt tot financiële 

dienstverlening.
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Boeren en andere ondernemers in ontwikkelingslanden 

krijgen via Rabobank International, Rabo Development en 

Rabobank Foundation toegang tot financiële dienstverlening. 

Ook helpen we lokale partnerbanken van Rabo Development

bij de ontwikkeling van hun producten en distributiekanalen.

Klanten ondersteunen door kennis te delen
Lokale en regionale initiatieven kunnen in Nederland niet 

alleen bij de lokale Rabobank terecht voor financiering, maar 

ook voor steun in menskracht, kennis en toegang tot zakelijke 

netwerken. We nodigen onze klanten uit om actief ideeën te 

delen over sociaal-economische thema’s en de selectie van 

onze bijdrage aan oplossingen. Daarnaast bieden we in onze 

lokale vestigingen faciliteiten en expertise voor activiteiten 

van maatschappelijke organisaties en kunnen medewerkers

als vrijwilliger hun kennis, ervaring en tijd inzetten voor 

verschillende maatschappelijke projecten.

Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven in de 

gemeenschappen waarin wij actief zijn met menskracht, 

kennis, netwerken, faciliteiten en jaarlijkse maatschappelijke 

investeringen zonder winstoogmerk.

Op belangrijke momenten in het leven van jongeren gaan 

de lokale banken in Nederland met hen in gesprek. Als coach 

willen we hen ondersteunen bij het goed omgaan met 

geld. Door de inzet van onze medewerkers, maar ook via 

partnerschappen met onderwijsinstellingen en via mobiele 

applicaties geven we jongeren financieel advies, aangepast 

aan hun situatie. Daarnaast delen we onze kennis over de 

woningmarkt met starters.
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In ontwikkelingslanden delen Rabobank Foundation en Rabo 

Development expertise bij het opbouwen van financiële

en producentencoöperaties. Daartoe verlenen we technische 

assistentie, specialistische kennis en zetten we eigen 

medewerkers in.

Klanten verbinden door middel van netwerken
Om meer mensen te laten samenwerken, willen we de 

komende jaren in binnen- en buitenland onze kennis en 

ervaring over coöperatief ondernemen delen met onze 

klanten. Dit doen we door nieuwe coöperaties te steunen. 

Klanten met coöperatieve initiatieven verbinden we via 

ons netwerk aan specialistische kennis en investeerders. 

Op die manier willen we coöperaties ondersteunen bij hun 

zakelijk succes. Zowel in Nederland via de lokale banken op 

de terreinen duurzaamheid, zorg, wonen en economische 

vitaliteit als in ontwikkelingslanden, specifiek binnen de 

landbouw- en voedselsector, voornamelijk via Rabobank 

Foundation en Rabo Development. 

 

RuterJS
Notitie
Marked ingesteld door RuterJS
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Duurzaamheidsstrategie 20206

Duurzame landbouw 
en voedselvoorziening
De wereldbevolking stijgt nog altijd. In 2050 zijn er 
naar verwachting negen miljard mensen, die allemaal

recht hebben op voldoende, veilige en voedzame 
voeding. Hiertoe moet volgens de FAO de productie 

met minimaal 60% toenemen. Tegelijkertijd staat de 

landbouw voor een uitdaging om dit te realiseren op

ongeveer het bestaande agrarische landoppervlak en 

met minimaal (extra) gebruik van schaarse of eindige 

grondstoffen. Daarnaast moet de milieu-impact ver-

kleind worden door efficiënter gebruik van water en 

andere inputs, verlaging van de CO2-uitstoot en 

reductie van afvalstromen. Dit moet bovendien ge-

beuren met respect voor de rechten en behoeften van 

de lokale bevolking. Met andere woorden, er wordt 

meer productie gevraagd van de landbouw met minder

belasting voor het milieu en de omgeving. Meer dan 

ooit zal dit alleen lukken door toepassing van bestaande 

en nieuwe technologie, precisie landbouw en het 

hoogwaardig gebruik van reststromen. 

Hiertoe is samenwerking tussen partijen die zorgen 
voor onze dagelijkse voeding, van boeren tot super-
markten, maar ook wetenschap, politiek en belangen-

behartigers noodzakelijk. We zien steeds meer klanten, 
die verduurzaming van de voedselvoorziening integraal 
verweven in hun strategie en bedrijfsvoering. 
Daarmee weten ze aantoonbaar kansen te 
verzilveren. Zij geven aan behoefte te hebben 
aan kennis, netwerken, passende oplossingen 
en waardevolle zakenpartners, waaronder een 
stabiele financiële dienstverlener voor de lange 
termijn. Rabobank wil niet alleen voorzien in deze 
behoefte. Wij hebben de ambitie om als wereldwijd 
opererende en leidende landbouw en voedsel-bank, 
samen met lokale agrarische ondernemers en 
internationale ondernemingen, te werken aan het 
versnellen van de verduurzaming van de landbouw 
en voedselvoorziening.

Wij helpen onze 
klanten om de 
verduurzaming 
van de landbouw 
en voedselvoor-
ziening te
versnellen en 
ondersteunen
zo ook hun
zakelijke succes.

Duurzame landbouw
en voedselvoorziening

De wereldbevolking stijgt nog altijd. In 2050 zijn er

naar verwachting negen miljard mensen, die allemaal 

recht hebben op voldoende, veilige en voedzame 

voeding. Hiertoe moet volgens de FAO de productie 

met minimaal 60% toenemen. Tegelijkertijd staat de 

landbouw voor een uitdaging om dit te realiseren op 

ongeveer het bestaande agrarische landoppervlak 

en met minimaal (extra) gebruik van schaarse of 

eindige grondstoffen. Daarnaast moet de milieu-

impact verkleind worden door efficiënter gebruik 

van water en andere inputs, verlaging van de CO2-

uitstoot en reductie van afvalstromen. Dit moet 

bovendien gebeuren met respect voor de rechten 

en behoeften van de lokale bevolking. Met andere 

woorden, er wordt meer productie gevraagd van de 

landbouw met minder belasting voor het milieu en 

de omgeving en bovendien passende aandacht voor 

dierenwelzijn. Meer dan ooit zal dit alleen lukken door 

toepassing van bestaande en nieuwe technologie, 

precisie landbouw en het hoogwaardig gebruik van 

reststromen. Hiertoe is samenwerking tussen partijen 

die zorgen voor onze dagelijkse voeding, van boeren 

tot supermarkten, maar ook wetenschap, politiek en 

belangenbehartigers noodzakelijk. We zien steeds 

meer zakelijke klanten, die verduurzaming van de 

voedselvoorziening integraal verweven in hun 

strategie en bedrijfsvoering.

Daarmee weten ze aantoonbaar kansen te

verzilveren. Zij geven aan behoefte te hebben

aan kennis, netwerken, passende oplossingen

en waardevolle zakenpartners, waaronder een

stabiele financiële dienstverlener voor de lange

termijn. Rabobank wil niet alleen voorzien in deze 

behoefte. Wij hebben de ambitie om als wereldwijd 

opererende en leidende landbouw- en voedselbank, 

samen met lokale agrarische ondernemers en 

internationale ondernemingen, te werken aan het 

versnellen van de verduurzaming van de landbouw

en voedselvoorziening.

Wij helpen onze 
klanten om de 
verduurzaming van 
de landbouw en 
voedselvoorziening 
te versnellen en 
ondersteunen zo ook 
hun zakelijke succes.
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Gezamenlijke ambities
Als coöperatie hebben we ervaren dat duurzame 

voedselvoorziening begint met het beschikbaar stellen 

van kapitaal, kennis en het verbinden en versterken van 

gemeenschappen op basis van een lange termijn visie en 

vanuit onze lokale betrokkenheid, zowel in Nederland als in 

het buitenland. Wij ondersteunen opleidingen voor jonge 

agrarische ondernemers. Dit zorgt ervoor dat beschikbare 

kennis over moderne en duurzame landbouwtechnieken 

wordt toegepast en draagt bij aan de continuïteit. We 

werken daarnaast als financiële professionals met een passie 

voor landbouw en voeding nauw samen met boeren en 

tuinders om hen in staat te stellen om zakelijk succesvol op 

een duurzame manier voedsel te produceren. Zo willen wij 

bijdragen aan mondiale duurzame voedselzekerheid.

Onze visies op de relevante agrarische waardeketens 

van grond tot mond zijn gebaseerd op de meest recente 

inzichten op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast zetten 

we de komende jaren kansen voor duurzame landbouw 

en voedselvoorziening op de maatschappelijke agenda 

en leveren een actieve bijdrage aan ‘Round Tables’ voor de 

agrarische waardeketens, die voor onze klanten en mondiale 

duurzame ontwikkeling het meest belangrijk zijn.

De informatie uit de Round Tables delen we actief met onze 

klanten. Van klanten met productie in gevoelige sectoren 

en landen, waaronder soja, palmolie, rietsuiker, bosbouw en 

rundvlees, verwachten wij dat al hun primaire productie in 

2020 aantoonbaar voldoet aan internationaal geaccepteerde 

duurzaamheidsstandaarden. Bij de advisering van klanten 

wordt rekening gehouden met economische, ecologische 

en maatschappelijke belangen, waarbij wij continu nieuwe 

ontwikkelingen volgen en inzetten. Door het delen van 

kennis in de dialoog met klanten en stakeholders en het 

periodiek aanscherpen van onze criteria voor financiering 

dragen wij bij aan de versnelling van de verduurzaming van 

de belangrijkste agrarische waardeketens. We zullen ons 

focussen daarbij op klanten, die hun bedrijfsvoering continu 

verduurzamen.

Round Table
Een Round Table is een international 

initiatief dat in het teken staat van de 

verduurzaming van de productie van 

een grondstof en de bijbehorende 

waardeketen. Kenmerkend is dat 

alle belanghebbenden, zoals boeren, 

bedrijven en maatschappelijke 

organisaties een inbreng hebben.
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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 Round Tables 

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.

Realisatie van de ambities
Hieronder lichten we toe hoe we via onze financiële 

dienstverlening een bijdrage willen leveren aan het 

versnellen van de verduurzaming van de landbouw en 

voedselvoorziening met behulp van onze dienstverlening, 

kennis en netwerken.

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 dialoog 

met onze klanten.

Klanten ondersteunen door middel van financiële 
dienstverlening
Samen met onze klanten ontwikkelen we financiële 

oplossingen, die een onderscheidende bijdrage leveren 

aan verduurzaming van de keten. Daarmee bieden we ook 

een basis om beleggers aan te trekken en te verbinden 

met onze klanten. Onze dienstverlening kan bestaan uit 

advies, productoplossingen of verwijzing naar diensten 

van derden. Hierbij staat het klantbelang altijd centraal. Dit 

alles gebaseerd op onze bancaire expertise en diepgaande 

kennis van agrarische sectoren en hun specifieke 

duurzaamheidsaspecten. We versterken wereldwijd de voor 

onze klanten meest relevante agrarische waardeketens 

middels financiële oplossingen die de stabiliteit en 

duurzaamheid van de keten vergroten. We dragen zo bij aan

het oplossen van bottlenecks in deze ketens.

Klanten ondersteunen door kennis te delen
Onze wereldwijde klanten in landbouw en 

voedselvoorziening waarderen ons vanwege onze 

inhoudelijke kennis. We investeren blijvend in kennis, 

competenties en bewustwording van onze mensen, 

Agrarische waardeketens
Een agrarische waardeketen is 

het proces van het produceren 

van landbouwgrondstoffen, 

de verwerking ervan tot 

voedsel en de distributie naar 

consumenten.
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door gerichte training en coaching in samenwerking 

met toonaangevende instituten. We stimuleren daarbij 

de uitwisseling van inzichten in de keten, zowel lokaal 

als internationaal, om relevante en actuele kennis 

beschikbaar te maken. Dit doen we via presentaties, 

klantgesprekken en publicaties. We organiseren master 

classes voor ondernemers, waarbij aspecten als duurzame 

voedselproductie, bedrijfsopvolging, best practices en 

samenwerking in de keten centraal staan. Daarnaast gaan we 

duurzaamheidsaspecten van belangrijke waardeketens actief 

onderzoeken. Hieronder kunnen onder andere voedselafval, 

water, dierenwelzijn, commodity speculatie, biotechnologie, 

landgebruik issues, ontbossing, voedsel versus diervoeding 

versus vezels en innovatie voor opbrengstverhoging vallen. 

Met onze kennis van duurzame landbouw en voeding willen 

wij een blijvende bijdrage leveren aan het zakelijk succes van 

onze klanten. Klantpanels, aansprekende transacties en de 

mate waarin onze positieve bijdrage maatschappelijk erkend 

wordt, bepalen of we hierin voldoende succesvol zijn.

Klanten verbinden door middel van netwerken
Energievraagstukken, klimaatverandering en ecologische, 

sociale en financieringskwesties raken in toenemende mate 

de landbouwproductie. De complexiteit van landbouw en 

voedselvoorziening neemt daardoor toe, net als de volatiliteit. 

Samenwerken in lokale, regionale en mondiale netwerken, 

in waardeketens en volgens circulaire modellen is daarom 

nodig om de inbreng van vele partijen te realiseren en te 

komen tot meer stabiliteit en blijvend maatschappelijk 

draagvlak. Door koplopers en kennisnetwerken een platform 

te bieden, zorgen we voor het verzilveren van kansen van 

klanten en het delen van risico’s in de keten. Tevens dragen 

we bij aan het inspireren van onze klanten om hun grenzen 

te verleggen. Daarbij betrekken we klanten, lokale banken, 

leden en alle andere partijen in de keten. We organiseren 

structureel themabijeenkomsten, maar verbinden ook boeren, 

tuinders en bedrijven in de keten middels sociale media en 

virtuele netwerken om te komen tot duurzame oplossingen. 

Hiermee willen we bereiken dat Rabobank wordt gezien 

als koploper onder de banken in de verduurzaming van de 

landbouw en voedselvoorziening.
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Duurzaamheidsstrategie 202014

Zakelijke 
klanten

Gezamenlijke ambities

Wij zien dat een toenemend aantal klanten kansen ziet in een 

duurzame economie, zoals bijvoorbeeld het omzetten van afval 

in grondstoffen en hernieuwbare energie afkomstig van zon en 

wind. Rabobank wil graag meewerken aan het realiseren van 

een duurzame economie en biedt zakelijke klanten op maat 

gemaakte financiële dienstverlening, kennis en toegang tot 

relevante netwerken. Bij de realisatie van deze gezamenlijke 

ambities van de Rabobank en haar zakelijke klanten gaan 

winstgevendheid en duurzaamheid hand in hand.

Rabobank wil haar klanten bijstaan in goede én 
slechte tijden. De huidige economische tegenwind 
vraagt om creatieve oplossingen. Verduurzaming 
is daarbij een steeds belangrijkere inspiratie. 
Rabobank voorziet een groot maatschappelijk 
effect van de verduurzaming van de economie. 
We zijn ervan overtuigd dat zo’n economie sterker, 
toekomstbestendiger en daarmee succesvoller 
is. Deze ontwikkeling biedt aantrekkelijke kansen 
voor onze zakelijke klanten. Wij willen hen 
stimuleren en bijstaan om deze kansen te benutten. 
Denk aan bedrijven die hun energiegebruik en 
grondstofverbruik verminderen of verduurzamen, 
of kringlopen in hun bedrijf sluiten. Vaak combineren 
ondernemers dit met intensievere samenwerking 
met andere bedrijven om samen innovatieve ketens 
te vormen. Tegenwoordig wordt deze werkwijze vaak 
aangeduid als de circulaire economie. Rabobank 
ondersteunt deze ontwikkeling van harte met haar 
dienstverlening. We willen klanten, die een duurzame 
economie mogelijk maken, optimale financiële 
dienstverlening bieden. 

Wij bieden al onze 
zakelijke klanten 
optimaal toegang 
tot onze voor hen 
relevante duur-
zaamheidskennis en 
werken op basis van 
gezamenlijk inzicht 
in de duurzaam-
heidsprestaties van 
onze grotere zake-
lijke klanten  samen 
om deze staps- 
gewijs te verbeteren 
en zo zakelijk 
succesvol te zijn op 
de lange termijn.

Zakelijke
klanten

Rabobank wil haar klanten bijstaan in goede én 

slechte tijden. De huidige economische tegenwind 

vraagt om creatieve oplossingen. Verduurzaming 

is daarbij een belangrijke inspiratie. Rabobank 

voorziet een groot maatschappelijk effect van 

de verduurzaming van de economie. We zijn 

ervan overtuigd dat zo’n economie sterker, 

toekomstbestendiger en daarmee succesvoller is. 

Deze ontwikkeling biedt aantrekkelijke kansen 

voor onze zakelijke klanten. Wij willen hen 

stimuleren en bijstaan om deze kansen te benutten. 

Denk aan bedrijven die hun energiegebruik en 

grondstofverbruik verminderen of verduurzamen,

of kringlopen in hun bedrijf sluiten. Vaak combineren 

ondernemers dit met intensieve samenwerking met 

andere bedrijven om samen innovatieve ketens te 

vormen. Tegenwoordig wordt deze werkwijze vaak 

aangeduid als de circulaire economie. Rabobank 

ondersteunt deze ontwikkeling van harte met haar 

dienstverlening. We willen klanten die een duurzame 

economie mogelijk maken optimale financiële 

dienstverlening bieden.

Gezamenlijke ambities
Wij zien dat een toenemend aantal klanten kansen ziet in 

een duurzame economie, zoals bijvoorbeeld het omzetten 

van afval in grondstoffen en hernieuwbare energie afkomstig 

van zon en wind. Rabobank wil graag meewerken aan het 

realiseren van een duurzame economie en biedt zakelijke 

klanten op maat gemaakte financiële dienstverlening, kennis 

en toegang tot relevante netwerken. Bij de realisatie van deze 

gezamenlijke ambities van de Rabobank en haar zakelijke 

klanten gaan winstgevendheid en duurzaamheid hand in 

hand.

Wij bieden al onze 
zakelijke klanten 
optimaal toegang 
tot onze voor 
hen relevante 
duurzaamheidskennis 
en werken op basis 
van gezamenlijk 
inzicht in de 
duurzaamheids- 
prestaties van onze 
grotere zakelijke 
klanten samen om 
deze stapsgewijs te 
verbeteren en zo 
zakelijk succesvol 
te zijn op de lange 
termijn.
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Realisatie van de ambities
Hieronder lichten we toe hoe we onze zakelijke klanten 

willen helpen duurzaam te ondernemen met behulp van 

onze dienstverlening, kennis en netwerken.

Klanten ondersteunen door middel van financiële 
dienstverlening
De duurzaamheidsprestaties van onze zakelijke 

klanten gebruiken we bij het onderbouwen van 

financieringsvoorstellen en klantrevisies. We bieden onze 

klanten daarnaast financiële maatwerkoplossingen die 

hen helpen om deze prestaties stapsgewijs te verbeteren. 

Bovendien krijgt een duurzaam initiatief binnen de reguliere 

risico- en rendementseisen met voorrang toegang tot 

financiering. Daarnaast ontwikkelen wij samen met koplopers 

op hun verzoek nieuwe financiële oplossingen om hen 

optimaal te ondersteunen in hun zakelijk succes.

We introduceren nieuwe producten met een directe 

relatie tussen onze spaarders en beleggers en innovatieve 

duurzame ondernemingen. Duurzame koplopers en klanten 

in sectoren met een positieve maatschappelijke impact 

helpen wij daarnaast indien gewenst bij het plaatsen 

van aandelen en obligaties. Voor de groei van duurzame 

mobiliteit introduceren wij innovatieve lease oplossingen. 

Voor de groei van duurzame energieopwekking bieden wij 

zowel eigen financieringsoplossingen als dienstverlening 

voor financiering door derden. Tenslotte bieden wij 

financiering op maat voor lokale collectieve duurzame 

energie-initiatieven.

Rabobank biedt duurzame koplopers voorrang 

bij financiering en verdubbelt de omvang van de 

dienstverlening aan hen.

De circulaire economie
De circulaire economie is zo ingericht 

dat producten en grondstoffen 

maximaal hergebruikt kunnen 

worden en daarbij zo min mogelijk 

waarde verliezen. Dat is heel anders 

dan in de huidige lineaire economie, 

waar grondstoffen worden omgezet 

in producten die na eenmalig 

verbruik worden weggegooid en 

zo grondstofschaarste en vervuiling 

veroorzaken.
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Klanten ondersteunen door kennis te delen
Onze zakelijke klanten kunnen er in 2020 op rekenen dat zij 

bij of via ons altijd actuele en hoogwaardige kennis vinden 

op het gebied van duurzaamheid. We betrekken onze klanten 

nauw bij het ontwikkelen, onderhouden en verspreiden van 

onze kennis over duurzaamheidstrends. Hiermee willen we 

bereiken dat klanten ons beschouwen als toonaangevende 

financiële speler in de duurzame economie.

Het percentage zakelijke klanten dat aangeeft dat 

duurzaamheid naar tevredenheid is besproken in het 

klantgesprek neemt jaarlijks toe.

Om onze klanten te voorzien van bruikbare kennis en advies

is het belangrijk te weten waar onze klanten staan. Zowel

in absolute zin als ten opzichte van hun concurrenten. 

We ontwikkelen daarom een methode om klanten te 

beoordelen op en te adviseren over de mate waarin zij qua 

duurzaamheid voorop of juist achteraan lopen ten opzichte 

van concurrenten in hun sector. De ‘klantfoto‘ die we hiermee 

kunnen maken, biedt inzicht in de positie van de klant. Zowel 

in sterktes en zwaktes van de onderneming als kansen en 

bedreigingen in hun markt. Door opeenvolgende foto’s 

met elkaar te vergelijken, ontstaat strategische kennis op 

het gebied van duurzaamheid die onze klanten verder kan 

helpen. We ondersteunen hen bij het benutten van deze 

kansen. Van kleine zakelijke klanten maken we geen foto, 

maar stellen wij de voor hen relevante duurzaamheidskennis 

beschikbaar via mobiele applicaties om ook hen optimaal 

te ondersteunen bij hun proces van stapsgewijze 

verduurzaming.

We streven ernaar dat de gemiddelde duurzaamheids-

prestatie van onze klanten zo jaarlijks beter wordt. Dit draagt 

bij aan hun zakelijk succes en verbetert tegelijkertijd het 

risicoprofiel van onze kredietportefeuille.

Klantfoto’s
De duurzaamheidsprestaties van

onze klanten rangschikken we in 

categorieën. We stimuleren de

klant om zijn prestatie stapsgewijs

te verbeteren. Hierbij gelden onze 

minimumeisen als randvoorwaarde 

en werken we met onze klanten 

samen door onze dienstverlening, 

kennis en netwerken ter beschikking 

te stellen.
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In 2020 hebben al onze zakelijke klanten optimaal toegang 

tot onze voor hen relevante duurzaamheidskennis en is van 

iedere grotere zakelijke klant de duurzaamheidsprestatie 

vastgelegd in een klantfoto.

Klanten verbinden door middel van netwerken
Zakelijke klanten die aan de slag gaan met duurzame 

activiteiten kunnen bij Rabobank rekenen op steun via 

relevante netwerken.

Onze specialisten gaan op bijeenkomsten het gesprek 

aan met klanten en andere belanghebbenden. Hierdoor 

delen we kennis en ontwikkelen we nieuwe business- en 

financieringsmodellen. Ook verkennen we de komende jaren 

in heel Nederland regionale kansen voor het organiseren 

van de circulaire economie. Daarnaast starten, financieren 

of participeren we in initiatieven die bijdragen aan het 

hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en duurzame 

ketens.
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Duurzaamheidsstrategie 202018

Particuliere 
klanten

Gezamenlijke ambities

In 2020 biedt Rabobank een volwaardig pakket producten  

en diensten aan dat de belangen van onze particuliere klanten 

behartigt en tegelijkertijd bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. 

Dat betekent dat we duidelijkheid bieden over hoe het geld  

van onze klanten wordt geïnvesteerd, dat onze producten 

eenvoudig te begrijpen zijn en dat onze dienstverlening  

toegankelijk is voor kwetsbare groepen. Om deze rol waar  

te maken zullen we een aantal activiteiten ontplooien, die  

praktische invulling geven aan onze ambities. We geven 

ze in ieder land waar we actief zijn vorm op basis van onze 

kernwaarden, onze lokale marktpositie, de lokaal geleverde 

producten en diensten en de culturele context.

Steeds vaker geven onze particuliere klanten aan  
dat ze eenvoudig te begrijpen bankproducten  
willen, dat ze willen weten wat er met hun 
geld gebeurt en dat dat moet passen bij hun 
eigen waarden en ambities. Rabobank helpt 
hen in 2020 optimaal bij het realiseren van hun 
ambities via transparante producten en diensten, 
waarvan het saldo op basis van betekenisvolle 
duurzaamheidscriteria geïnvesteerd wordt.  
Op deze manier verbinden we onze particuliere  
en zakelijke klanten en leveren we samen een  
positieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling. 

Al onze particuliere 
klanten vinden  
onze producten  
en diensten 
eenvoudig te 
begrijpen en 
duidelijk over  
hun duurzaam-
heidsimpact.

Particuliere
klanten

Steeds vaker geven onze particuliere klanten aan dat 

ze eenvoudig te begrijpen bankproducten willen, 

dat ze willen weten wat er met hun geld gebeurt 

en dat dat moet passen bij hun eigen waarden en 

ambities. Rabobank helpt hen in 2020 optimaal bij 

het realiseren van hun ambities via transparante 

producten en diensten, waarvan het saldo op 

basis van betekenisvolle duurzaamheidscriteria 

geïnvesteerd wordt. Daarnaast bieden wij optimaal 

advies voor duurzaam wonen.

Op deze manier verbinden we onze particuliere en 

zakelijke klanten en leveren we samen een positieve 

bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Gezamenlijke ambities
In 2020 biedt Rabobank een volwaardig pakket producten

en diensten aan dat de belangen van onze particuliere 

klanten behartigt en tegelijkertijd bijdraagt aan duurzame 

ontwikkeling. Dat betekent dat we duidelijkheid bieden 

over hoe het geld van onze klanten wordt geïnvesteerd, dat 

onze producten eenvoudig te begrijpen zijn en dat onze 

dienstverlening toegankelijk is voor kwetsbare groepen. Om 

deze rol waar te maken zullen we een aantal activiteiten 

ontplooien, die praktische invulling geven aan onze ambities. 

We geven ze in ieder land waar we actief zijn vorm op basis 

van onze kernwaarden, onze lokale marktpositie, de lokaal 

geleverde producten en diensten en de culturele context.

Al onze particuliere 
klanten vinden 
onze producten en 
diensten eenvoudig 
te begrijpen en 
duidelijk over hun 
duurzaamheidsimpact.
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Realisatie van de ambities
Hieronder lichten we toe hoe we particuliere klanten 

ondersteunen in het realiseren van hun ambities met behulp 

van onze dienstverlening, kennis en netwerken.

Klanten ondersteunen door middel van financiële 
dienstverlening
Rabobank ziet transparantie als onmisbaar onderdeel van

haar dienstverlening. Onze producten moeten eenvoudig 

te begrijpen zijn. We gaan daarom bij alle producten 

optimaal inzicht geven hoe geïnvesteerd wordt. Ook gaan 

we informatie verstrekken over het percentage van onze 

financieringen dat tijdelijk niet aan ons duurzaamheidsbeleid 

voldoet, waarom dat zo is, wat we hier aan doen en hoe dat 

percentage zich ontwikkelt. In alle productinformatie zullen 

we beknopt verwijzen naar ons duurzaamheidsbeleid.

Verantwoord sparen en beleggen zijn bij ons de norm. Als 

onderdeel van ons beleggingsbeleid scherpen we periodiek 

onze eisen voor maatschappelijk verantwoord beleggen 

aan. Voor klanten die verder willen gaan, bieden wij in 2020 

een onderscheidend producten- en dienstenpakket op het 

vlak van duurzaam beleggen. Daarvoor zullen wij tevens 

producten en diensten aan ons assortiment toevoegen die 

zich niet alleen richten op financieel rendement, maar ook 

expliciet op het genereren van positieve maatschappelijke 

impact. Denk aan impact deposito’s, impact obligaties en 

impact beleggingsfondsen.

Het percentage particuliere en private banking- 

klanten dat aangeeft dat zij hun financiën bij hun 

duurzaamheidsambities kunnen laten aansluiten met  

passende producten neemt jaarlijks toe. 
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Rabobank wil mensen onafhankelijk en volwaardig deel 

laten nemen aan het economisch verkeer. Speciale aandacht 

gaat daarbij uit naar kwetsbare groepen. De achtergrond 

hiervan kan zowel financieel-economisch zijn als ten gevolge 

van bijvoorbeeld ziekte. De verschillende onderdelen 

van Rabobank Groep definiëren zelf voor welke groepen 

kwetsbare klanten ze specifieke diensten ontwikkelen.

In 2020 vindt meer dan 80% van de particuliere klanten uit 

kwetsbare groepen dat ze bij hun Rabobank hun bankzaken 

goed kunnen afhandelen.

Klanten ondersteunen door kennis te delen
Onze klanten moeten kunnen rekenen op begrijpelijke uitleg 

over de relatie tussen bankieren en duurzame ontwikkeling. 

Als klanten het op prijs stellen, krijgen ze in 2020 optimaal 

advies over een invulling van hun financiën die past bij hun 

duurzaamheidsambities. Hierbij focussen we op sparen, 

beleggen, pensioen en woningfinanciering. Zo informeren 

we particuliere klanten over de mogelijkheden en financiële 

gevolgen van de verduurzaming van hun woning en

bieden we producten aan die dat mogelijk maken.

Het percentage van de particuliere en private banking-

klanten dat geïnteresseerd is in duurzaamheid en aangeeft 

dat dit naar tevredenheid is besproken in het klantgesprek 

neemt jaarlijks toe. 
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Klanten verbinden door middel van netwerken
Rabobank wil particuliere klanten met kleinschalige 

duurzame initiatieven ondersteunen, bijvoorbeeld op het 

gebied van zorg, wonen of duurzame energie opwekking.  

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn 

brengen wij kennis en kunde bij elkaar in lokale netwerken.

We stellen aan onze particuliere klanten platforms ter 

beschikking waarmee ze kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling van nieuwe producten en diensten rond 

de thema’s wonen, werken, studie, stages, financiën en 

ondernemen. Ook betrekken we particuliere klanten actief 

bij onze dialoog over duurzaamheid met bedrijven die 

in hun beleggingsportefeuilles zitten. Zo kunnen klanten 

meedenken over de duurzaamheidsthema’s voor deze 

dialoog.
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Onze inzet

De in deze publicatie geïntroduceerde ambities

en activiteiten zijn tot stand gekomen door 

samenwerking van medewerkers van alle eenheden 

en de lokale banken binnen Rabobank Groep. In dit 

hoofdstuk staan we stil bij de implementatie ervan 

in onze organisatie. Hierbij focussen we op het 

verankeren van duurzaamheid in ons dagelijks werk, 

het monitoren van onze duurzaamheidsimpact, het 

duurzaam inrichten van de interne bedrijfsvoering 

en het bijdragen aan het publieke debat. Daarnaast 

besteden we aandacht aan de activiteiten gericht op 

onze medewerkers.

Duurzaamheid in ons dagelijks werk
We integreren de activiteiten in alle relevante 

beleidsprocessen en producten en diensten. Zo is de 

voortgang periodiek onderdeel van de besprekingen van de 

raad van bestuur, de raad van commissarissen, de jaarplannen

van de eenheden, de in- en externe rapportages en het 

performance management. De doelen vertalen we naar

ieder groepsonderdeel en we maken deze integraal 

onderdeel van de managementcyclus. Elk jaar meten we de 

voortgang en rapporteren we hierover intern en extern.

Monitoren duurzaamheidsimpact
Rabobank streeft naar continue verbetering van haar 

duurzaamheidsprestaties en communiceert transparant 

over deze activiteiten. Wij monitoren de maatschappelijke 

waardering voor onze inspanningen op basis van de ranglijst 

van mondiaal opererende financiële instellingen van 

RobecoSAM, die bedrijven scores toekent op het gebied van 

duurzaamheidsprestaties.

Wij integreren 
duurzaamheid in 
ons dagelijks werk 
en communiceren 
transparant over 
onze visie en 
activiteiten.
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Duurzaam inrichten van de interne bedrijfsvoering
Rabobank heeft qua duurzaamheid een innovatieve en 

ambitieuze interne bedrijfsvoering. Wij streven ernaar ons 

energiegebruik zoveel mogelijk te verlagen. Bijvoorbeeld

door het faciliteren van werken op afstand, zodat 

medewerkers minder reiskilometers maken. Ook koopt de 

Rabobank zo duurzaam mogelijk in. We proberen daarbij 

zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare 

grondstoffen en contracten op basis van circulair 

economische principes. De afdeling Bedrijfsmanagement 

dient tevens als expertisecentrum voor de gehele groep.

We moedigen het aan dat onze medewerkers zo min 

mogelijk onderweg zijn. In Nederland stimuleren we het 

gezamenlijk gebruik van onze kantoren door alle collega’s en 

optimaliseren we de mogelijkheden voor communicatie op 

afstand. We versoberen, verduurzamen en moderniseren onze 

faciliteiten aanzienlijk.

Door hogere energie-efficiënte, vermijding en verduurzaming 

van mobiliteit en overige diensten, streven we ernaar de  

CO2-uitstoot per fte per jaar in 2020 verder te verlagen met 

10% ten opzichte van 2013.
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We streven naar een meerjarige relatie met onze leveranciers, 

gericht op het actief delen van kennis, het permanent 

verhogen van onze duurzaamheidsprestaties en het 

stimuleren van samenwerking voor een duurzame economie. 

In contracten met leveranciers nemen we randvoorwaarden 

voor duurzaamheidsprestaties op. We beoordelen al 

onze leveranciers van substantiële omvang op hun 

duurzaamheidsprestaties, waar mogelijk op basis van publiek 

beschikbare rapportages. In deze beoordeling betrekken wij 

hun keten van leveranciers en maken we een analyse van de 

relevante duurzaamheidsrisico’s. Verder stimuleren we onze 

leveranciers actief tot duurzame productinnovatie, onder 

meer op het gebied van logistiek en document services.

Bijdragen aan het publieke debat
We profileren ons de komende jaren actief in het 

publieke debat met onze visie en standpunten ten 

aanzien van belangrijke maatschappelijke kwesties én 

met onze bijdragen aan oplossingen. We gaan met alle 

relevante groepsonderdelen na welke maatschappelijke 

ontwikkelingen onze klanten en belanghebbenden het 

belangrijkst vinden. Aan de hand daarvan maken we een 

selectie van de kwesties waarop we ons willen profileren en 

waarop we invloed kunnen uitoefenen. We stellen hierover 

een visie op, nemen standpunten in en dragen deze gericht 

uit. Vervolgens meten we het effect daarvan op de reputatie 

van Rabobank met betrekking tot duurzaamheid bij het 

publiek en bij belanghebbenden.

We streven ernaar dat in 2020 80% van het Nederlandse 

publiek Rabobank positief associeert met duurzaamheid en 

met minimaal één van de thema’s duurzame landbouw en 

voedselvoorziening en vitale gemeenschappen.

Coöperatief bankieren 
betekent voor Rabobank:
1. het creëren van een langdurige 

relatie met leden en klanten;

2. het integreren van duurzaamheid 

in ons dagelijks werk;

3. het stimuleren van de participatie 

van klanten en leden;

4. een sobere en degelijke bank zijn.
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Medewerkers en leiderschap

Om duurzaamheid verder te verankeren in het hart van de 

organisatie, ontplooien we verschillende activiteiten voor 

medewerkers. Zo wordt duurzaamheid integraal onderdeel  

van het opleidingsprogramma en vormt duurzaamheid  

een criterium bij het aantrekken van nieuwe medewerkers.  

De gewenste duurzame en coöperatieve competenties  

liggen vast in alle functieprofielen. In onze wervingsuitingen 

zullen we de competenties ‘samenwerken’ en ‘klantfocus’ 

benadrukken en schetsen we een beeld van onze bank  

waarin onze coöperatieve identiteit centraal staat. We geven  

aan dat de bereidheid en het enthousiasme van medewerkers 

om deze dagelijks uit te dragen een belangrijk onderdeel  

vormt van de selectiecriteria. Ten slotte bevordert Rabobank  

een cultuur die past bij de bank die we willen zijn en waarin

duurzaamheid een belangrijke rol speelt. 

Coöperatief & duurzaam bankieren vormt integraal onder- 

deel van werving & selectie en het opleidingsprogramma 

voor iedere medewerker. 

Duurzaamheid integreren in introductieprogramma 

Rabobank hanteert een introductieprogramma voor nieuwe 

medewerkers van alle eenheden waarin onze identiteit en  

onze kernwaarden, waaronder duurzaamheid, uitgelegd 

worden. Daarbij besteden we ook aandacht aan de vertaalslag

naar de dagelijkse praktijk. 

Stimuleren coöperatieve houding en gedrag

Wij voeren een bedrijfsbreed cultuurprogramma uit, gericht 

op herbezinning op de waarden van onze organisatie als 

coöperatieve bank en de gewenste cultuur en het daarbij 

gewenste gedrag van onze medewerkers. Het doel is om in  

detail vast te stellen wat onze huidige cultuur kenmerkt en  

wat verbeterpunten zijn voor ons gedrag in de coöperatieve  

dienstverlening aan onze leden en klanten.

Medewerkers en leiderschap
Om duurzaamheid verder te verankeren in het hart van de 

organisatie, ontplooien we verschillende activiteiten voor 

medewerkers. Zo wordt duurzaamheid integraal onderdeel 

van het opleidingsprogramma en vormt duurzaamheid een 

criterium bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. De 

gewenste duurzame en coöperatieve competenties liggen vast 

in alle functieprofielen. In onze wervingsuitingen zullen we de 

competenties ‘samenwerken’ en ‘klantfocus’ benadrukken en 

schetsen we een beeld van onze bank waarin onze coöperatieve 

identiteit centraal staat. We geven aan dat de bereidheid en het 

enthousiasme van medewerkers om deze dagelijks uit te dragen 

een belangrijk onderdeel vormt van de selectiecriteria. Ten slotte 

bevordert Rabobank een cultuur die past bij de bank die we 

willen zijn en waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Coöperatief & duurzaam bankieren vormt integraal onderdeel 

van werving & selectie en het opleidingsprogramma voor iedere 

medewerker.

Duurzaamheid integreren in introductieprogramma
Rabobank hanteert een introductieprogramma voor nieuwe 

medewerkers van alle eenheden waarin onze identiteit en onze 

kernwaarden, waaronder duurzaamheid, uitgelegd worden. 

Daarbij besteden we ook aandacht aan de vertaalslag naar de 

dagelijkse praktijk.

Stimuleren coöperatieve houding en gedrag
Wij voeren een bedrijfsbreed cultuurprogramma uit, gericht 

op herbezinning op de waarden van onze organisatie als 

coöperatieve bank en de gewenste cultuur en het daarbij 

gewenste gedrag van onze medewerkers. Het doel is om in 

detail vast te stellen wat onze huidige cultuur kenmerkt en 

wat verbeterpunten zijn voor ons gedrag in de coöperatieve 

dienstverlening aan onze leden en klanten.
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Het cultuurprogramma richt zich op de houding en 

het gedrag waarmee wij ons dagelijkse werk doen. Een 

cultuur die bij Rabobank past wordt gekenmerkt door 

slagvaardigheid, afspraak is afspraak, openheid en soberheid. 

Een cultuur waarin coöperatief bankieren veel meer is 

dan financiële diensten leveren. Wij streven ernaar dat 

medewerkers dit begrijpen, op de leden en klanten gericht 

zijn en hun belang centraal stellen in het dagelijks handelen. 

Het gaat hierbij om professioneel samenwerken en zaken 

doen vanuit wederkerigheid. Het werken met dilemma’s en 

het organiseren van onderlinge kritische tegenspraak passen 

bij deze werk- en handelswijze.

Opnemen coöperatief gedrag in beoordeling en 
ontwikkelingsplan
De coöperatieve competenties ‘samenwerken’ en ‘klantfocus’ 

maken onderdeel uit van de prestatieafspraken en de 

individuele beoordeling van de medewerker. We vinden het 

belangrijk dat leidinggevenden hierin het goede voorbeeld 

geven. Daarnaast worden alle managementopleidingen voor 

leidinggevenden mede ingevuld met het stimuleren van het 

uitdragen van de coöperatie in het dagelijks werk. Jaarlijks 

voert Rabobank een onderzoek uit onder medewerkers 

waarbij gevraagd wordt hoe zij de identiteit van de Rabobank 

beleven.

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.
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Organisatieprofiel
De belangrijkste maatschappelijke taak van 
iedere bank is het op integere, respectvolle en 
professionele wijze dienen van de reële economie. 
Als coöperatieve bank voegen we daar een 
dimensie aan toe. Rabobank wil door samen

te werken mensen ondersteunen bij het 
realiseren van hun ambities. We focussen daarbij 
op lange termijn relaties. Duurzame ontwikkeling 
is hier inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van. 

De manier waarop we deze ambities helpen realiseren,  

is daarom samengevat in onze vier kernwaarden: respect, 

integriteit, professionaliteit en duurzaamheid. Samen met  

onze merkwaarden: betrokken, toonaangevend en dichtbij 

vormen ze de basis voor onze klantbediening. Deze waarden  

zijn geen automatisme gebleken. We toetsen ons handelen  

er daarom intensiever aan dan ooit. Zo streven we ernaar  

om een solide financiële instelling te zijn die positief bijdraagt  

aan duurzame ontwikkeling. Om onze maatschappelijke 

bijdrage voor iedereen zichtbaar te maken, leggen we  

daarbij transparant verantwoording af over onze activiteiten.

Onze missie

Rabobank stelt het gezamenlijk belang van mensen en  

de maatschappij voorop. Vanuit betrokkenheid bij dat belang  

wil Rabobank een stuwende en vernieuwende kracht zijn  

die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart  

en welzijn. Het realiseren van de huidige en toekomstige 

ambities van mensen en de maatschappij is daarbij het  

doel. Het versterken van onderlinge samenwerking en het  

aandragen van de best mogelijke financiële oplossingen  

zijn daarbij de middelen. Rabobank wil zo bijdragen aan  

een duurzame ontwikkeling van de samenleving in  

economische sociale en ecologische zin.

Organisatieprofiel
De belangrijkste maatschappelijke taak van

iedere bank is het op integere, respectvolle en 

professionele wijze dienen van de reële economie. 

Als coöperatieve bank voegen we daar een dimensie 

aan toe. Rabobank wil door samen te werken mensen 

ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. We 

focussen daarbij op lange termijn relaties. Duurzame 

ontwikkeling is hier inmiddels een onlosmakelijk 

onderdeel van.

De manier waarop we deze ambities helpen realiseren, is 

daarom samengevat in onze vier kernwaarden: respect, 

integriteit, professionaliteit en duurzaamheid. Samen met 

onze merkwaarden: betrokken, toonaangevend en dichtbij 

vormen ze de basis voor onze klantbediening. Deze waarden 

zijn geen automatisme. We toetsen ons handelen er 

daarom intensiever aan dan ooit. Zo streven we ernaar om 

een solide financiële instelling te zijn die positief bijdraagt 

aan duurzame ontwikkeling. Om onze maatschappelijke 

bijdrage voor iedereen zichtbaar te maken, leggen we daarbij 

transparant verantwoording af over onze activiteiten.

Onze missie
Rabobank stelt het gezamenlijk belang van mensen en de 

maatschappij voorop. Vanuit betrokkenheid bij dat belang 

wil Rabobank een stuwende en vernieuwende kracht zijn 

die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart 

en welzijn. Het realiseren van de huidige en toekomstige 

ambities van mensen en de maatschappij is daarbij het 

doel. Het versterken van onderlinge samenwerking en het 

aandragen van de best mogelijke financiële oplossingen 

zijn daarbij de middelen. Rabobank wil zo bijdragen aan een 

duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische 

sociale en ecologische zin.
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Colofon
Tekst: Rabobank Groep

Concept en realisatie: Schuttelaar & Partners

Voor vragen en opmerkingen kunt u 

contact opnemen met:

Bas Rüter - Directeur Duurzaamheid 

Email: j.s.ruter@rn.rabobank.nl

Rabobank Duurzaamheid 

Postbus 17100

3500 HG Utrecht

www.rabobank.com/duurzaamheid


