
Rabobank staat midden  
in de samenleving

Rabobank is marktleider 
F&A-sector in Nederland

Kredietverlening in de regio Hart van  
De Meierij

Kredietverlening F&A-sector regio  
Hart van De Meierij

Rabobank Hart van De Meierij  
is klimaatneutraal sinds 2007

€ 2.044 miljoen € 231 miljoen

33 %

De Rabobank wil een substantiële bijdrage 
leveren aan het welzijn en de welvaart in 
Nederland en aan het duurzaam voeden  
van de wereld. 

Daar zetten we in onze regio Hart van De 
Meierij op in, samen met onze klanten én 
samen met onze partners. Stap voor stap.

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

Wereld
Stimuleren 
duurzame 
voedsel
voorziening 

Nederland 
Stimuleren 
welvaart
en welzijn

Onze bedrijfsvoering minder CO
2
 per fte 

sinds 2008

Kredietverlening Nederland totaal

€ 304,7 miljard
Kredietverlening food- en agrisector wereldwijd

€ 101,6 miljard



Voorwaarden voor Rabo Groenhypotheek

Duurzaam bankieren in Rabobank Hart van De Meierij

Als Rabobank helpen we de 
ambities van onze klanten  
te realiseren. Zo vervullen 
we een essentiële rol in de  
financiering van de regio 
Hart van De Meierij.

€ 293 miljoen
€ 1.509  
mln

€ 197
duizend

€ 1.125 
mln

€ 2,0
mrd

€ 5,7
mrd€14

miljard

Groenfinanciering voor HIS  
Sinds 1997 is Houtindustrie 
Schijndel energieonafhankelijk 
via een eigen Bio-Energiecentra-
le. Hierdoor gebruikt men geen 
fossiele brandstoffen.

175 tekens 175 tekens

Hypotheek in 1 week: in vijf  
stappen naar een droomhuis

Pilot Rabo&Co: financiering via 
vermogende klanten

Financiering in 1 dag: kom maar 
op met dat businessplan

Rabo Impactlening (i.s.m.  
de EIB) voor De Verspillings-
fabriek: deze duurzame kop-
loper pakt met een zakelijke 
oplossing een maatschappe-
lijk probleem aan.

Stimuleren 
welvaart 

Particulier belegd vermogen regio 
Hart van De Meierij

Hypotheekportefeuille

Zakelijke financieringen 
per dag

Beheerde particuliere
spaargelden

Duurzame  
transacties
(begeleid)

Duurzame  
fundingDuurzaam financieren

Rabo Groenhypotheek
Een hypotheek met rentekorting 
voor kopers van een duurzaam 
gebouwde nieuwbouwwoning 
met een Groenverklaring.

Totaal duurzaam bankieren Rabobank Groep:

https://www.rabobank.com/nl/press/search/2016/20160525_financiering_via_vermogenden.html
https://www.rabobank.nl/bedrijven/actueel/items/financiering-in-een-dag
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/binnen-een-week/?utm_campaign=pa-hypotheken-wonen&utm_source=google&utm_medium=sea_google_search&utm_content=351-352-7231%7Czn%7Cctm%7C%7Csemibrand-weekhypotheek%7C%7Cweekhypotheek(particulier)&utm_term=%2Bin%20%2Bweek%20%2Bhypotheek%7Cb&utm_conn_number=1&utm_conn_id=19446-AMPXFJVLDDP4S-117213931368
http://hisbv.eu


 
REGIO AMSTERDAM

GROENE HART

WALCHEREN/
NOORD BEVELAND

PROVINCIE FRIESLAND

BORGER/DRENTHE

STEDENDRIEHOEK

IJSSELDELTA 

FOODVALLEY

NIJMEGEN

ZUID WEST
NEDERLAND

Dommelstroomdelen 
De eerste coöperatieve waterkrachtcentrale van  
Nederland. Het water van de Dommel voorziet 170 
huishoudens in Sint-Michielsgestel van groene (blauwe) 
stroom. Dit project is gestart met Coöperatief Dividend.

Wist u dat?

Rabobank is kop loper 
in Nederland in de 
financiering van wind-
molens.

Circulaire economie
Regionale projecten met klanten 
voor een circulaire economie. Herman Wijffels Innovatie Prijs 

Circulaire economie: AquaBattery
Food en agri: Aqua-Terra Nova  
& Moor Filtertechniek
Zorg en welzijn: Hersenz

Rabobank stimuleert innova-
ties en biedt met kennis en 
netwerk een springplank naar 
succes.

Winnaars 2016

RegioScan
Onze RegioScans geven 
inzicht in regionale uit-
dagingen en vormen  
zo het startpunt voor 
verbeteringen. 

50 %

Duurzame energie

 

86 %
Rabobank is met 50 % van alle  
groenfinanciering in Nederland  
de grootste Groenbank.

Rabobank investeert € 2,7 miljard*  
in energieopwekking waarvan 

 

in duurzame energie. 

*total on balance

€2,3 mrd*

Greentech Park Brabant 
Bedrijven die groene reststromen willen  
omzetten in grondstof of energie, kunnen  
in Boxtel hun product testen alvorens te  
vermarkten. Dit project is gestart met  
Coöperatief Dividend.

Meer Greentech Park Bekijk de winnaars

http://www.dommelstroomdelen.nl/
https://www.boxtel.nl/bestuur/missie-en-visie/doorgaan-met-duurzaamheid/greentechparkbrabant.html
https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/mkb-ondernemers/duurzaam-ondernemen/herman-wijffels-innovatieprijs/


Rabobank staat midden  
in de samenleving

Sint-Michielsgestel

Schijndel

Boxtel

Sint-Oedenrode

Goed functionerende lokale gemeenschappen zijn 
de basis voor het welzijn van onze klanten. Met ons 
lokale fonds versterken we de sociale cohesie in het 
Hart van De Meierij en ondersteunen we minder 
kansrijken op weg naar zelfredzaamheid.

coöperatief dividend
wordt vanuit het winst uit kerings   fonds  

geïnvesteerd in de gemeenten van  
Rabobank Hart van De Meierij

€ 610.000
Cultuur & Netwerken  
Den Durpsherd, Fashion 
en Food Festival, SPPILL, 
B-to-B, Lions club Belles 
Amies, Bazaar Boxtel,  
1 Ander Festival, e.v.a.

Hart voor Elkaar  
386 verenigingen & 
stichtingen verdeel-
den €150.000. Onze 
leden brachten 35.000 
stemmen uit.

Sport 
40 lokale sportvereni-
gingen. Onder meer 
alle hockeyclubs, ten-
nis, voetbal, wieler- en 
paardensport.

€ 213.000 is onze sponsorbijdrage in het  
verenigings leven van Hart van De Meierij

Stimuleren welzijn De focus van onze 
maatschappelijke 
initiatieven:

Sponsoring
Onze sponsoring in sport  
en cultuur draagt bij aan de  
ontwikkeling van de samenleving.

Duurzaamheid

Economische 
vitaliteit

Leefbaarheid

verenigingen en stichtingen 
in Nederland hadden een 
 commerciële sponsorovereen-
komst met Rabobank in 2016

2.114



Workshops 
Regelmatig verzorgen we cursussen 
over de Rabo Bankieren App en 
 (veilig) Online Bankieren. Klanten 
kunnen zich gratis opgeven.

Ledenevent Paaspop  
In 2016 vond ‘Beleef Paaspop met Rabobank’ plaats, 
speciaal voor leden van de bank. Liefst 7.000 
 bezoekers genoten tijdens dit gratis toegankelijk 
spektakel van 12 muziekacts in 4 tenten.

Actief in de kernen 
Onze medewerkers waren o.m. aanwezig bij:  
Winter braderie Rooi, Winterpark Schijndel, braderie-
en Den Dungen & Berlicum en vele netwerken,  
recepties en jubilea.

Financiële Educatie Jeugd 
30 groepen 7 + 8 maakten we vroeg geldwijs via Bank 
voor de Klas. 32 groepen 8 namen deel aan de finan-
ciële kennisquiz Bankbattle en 15 VMBO-3 klassen  
zagen Cashflow; de voorstelling over geld & gedrag.

Beursvloer Schijndel 
Met ondersteuning in financiën, kennis en het ter be-
schikking stellen van een ruimte leverde de bank een 
bijdrage aan de eerste maatschappelijke beursvloer.

Samen bankieren 
De Mobiele Adviseur geeft hulp, 
advies en verleent service bij dage-
lijkse bankzaken bij mensen thuis.

Ondersteuning van coöperaties

Coöperatie Planner
Praktische gids voor nieuwe coöperaties

Rabo Versterkt

Meer projecten

Rabobank gelooft in de 
kracht van samenwerken. 
Mensen en bedrijven  
hebben meer impact als  
ze samen optrekken. Als ze 
een aandeel nemen in elkaar.

Kijk hoe Rabobank  
uw omgeving  
versterkt.

103

 http://www.raboversterkt.nl/vestigingen/hvdm
https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/mkb-ondernemers/duurzaam-ondernemen/cooperatieplanner/
http://www.raboversterkt.nl/vestigingen/hvdm
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/onze-mobiele-adviseur-komt-naar-u-toe/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/gratis_workshop_mobiel_bankieren/


Grameen Loja, Ecuador 
Met onze bijdrage worden 3.000 arme 
families in zuidelijk Ecuador (mede)  
gestimuleerd om sociaal en 
 economisch te ontwikkelen.van de nettowinst

Rabobank Hart van De Meierij

€ 30.000

Stimuleren duurzame 
voedselvoorziening 
wereldwijd

Uitdaging
Hoe voeden we 

10 miljard  
mensen in 2050  

duurzaam?

bijdrage 

4 bouwstenen van voedsel zekerheid:
• Beschikbaar heid voedsel 
• Toegankelijkheid voedsel
• Gezonde voeding
• Stabiliteit

Als wereldwijd leidende food en agri  
bank nemen we nadrukkelijk onze  
verantwoordelijkheid in de wereld- 
voedselproblematiek. 270 project- 

partners
22 landen

Investeren in zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste 
doel. Mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig 
bestaan op te bouwen verdienen onze steun, zowel in ontwikke-
lingslanden als in Nederland. Financieel én door de inzet van 
onze expertise en ons netwerk.

4.700.000

268.073 

13.410 

Rabobank Foundation Sinds 1974

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

aan garanties, leningen, donaties 
en technische assistentie

€ 28,7 mln
boeren getraind  
waarvan 40% vrouw

medewerkers en be- 
stuursleden getraind

Verduurzamen food & agri ketens in het Hart van De Meierij

1  Asbest eraf, 
 zonnepanelen 
erop bij agrarische  
onder- 
nemers.

2  Keukenbazen: 
kookwedstrijd kids 
10-12 jaar met 
gezonde en lokale 
producten.

3  Food 100 voor ieder-
een die de voedsel-
keten wil herstruc - 
tureren.

4  V-Day: HAS-studenten 
presenteren hun visie 
op voedsel voor het 
jaar 2030.



Papier
papier verbruik ten opzichte 
van 2015. Wij beperken 

oplages en gebruiken alleen  
FSC-gecertificeerd papier.

-34,8

2016

2008 33%
minder CO₂ per fte  
sinds 2008

Maatschappelijke 
thema’s 2017 
Met kennis, netwerk en financie-
ring dragen we bij aan de lokale 
thema’s: Versterken winkel-
gebieden, Energietransitie en  
Financiële Educatie.

Onze bedrijfsvoering
Klimaatneutraal sinds 2007

88 % Groene stroom
Voor alle vestigingen van Rabobank in Nederland

Rabo Foundation 
Medewerkersfonds
6.500 medewerkers schenken 
maandelijks 4 euro aan dit fonds 
voor duur  zame projecten 
in ontwikkelingslanden.  
Rabobank verdubbelt  
dit bedrag. 

€ 751.000 naar 
water- en educatie- 

projecten in  
22 landen

De Kracht 
van Dichtbij 
 
 
We werken aan het 
grootste netwerk van 
Nederland om (nog)
meer zichtbaar en bena-
derbaar te zijn binnen 
(sociale) netwerken.

Educatie & vrij -
willigerswerk 
Onze medewerkers volgen 
wettelijke en aanvullende 
 opleidingen. Lokale bestuurs-
functies en vrijwilligerswerk 
worden gestimuleerd.



2016

Lees hier meer over de impact en resultaten van Rabobank in 2016

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