De maatschappelijke impact
van Rabobank 2020

Iedereen financieel gezonder
6.062 adviezen
gegeven

838 mensen
geholpen via
zelfhulp

De coöperatieve Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel
van de winst in de samenleving. Goed voor onze leden en klanten & goed voor de wereld om ons heen.
164 betalingsregelingen
getroffen

14.530 bezoeken
op geldfit.nl

Een club is meer
dan een club
Oprichting Hockey
Foundation samen
met de KNHB.

30 mensen
in contact met
vrijwilligershulp

298 mensen naar
gemeentelijke
schuldhulp

168 mensen
gekoppeld aan
een online
coach

Duurzamer wonen en ondernemen

In 40 landen
actief

Noord-Holland-Noord
93.883 leden
€3.086.809 geïnvesteerd in de regio.

Totale opbrengst Rabo ClubSupport
De Rabo Circulair Onder
nemen Desk financierde
voor 200 miljoen en maakte
de duurzame ambitie van
350 ondernemers waar.

€15
miljoen

Totale cijfers 2020

30.309

2,1 miljoen leden
in Nederland.

Via Rabo Groen Bank
hebben we voor 698 miljoen
aan financiering uitstaan aan
zonnepanelen voor onder
nemers.

Gamen als gamechangers | Purmerend
In Purmerend vind je sinds oktober het nieuwste walhalla
voor gamers: het Rabo Esports Stadium. Hét platform waar
de nieuwe generatie elkaar kan ontmoeten en zich kan
ontwikkelen via gaming, e-sports en creative tech. Rabobank
ondersteunt het stadium om beweging bij jongeren te
stimuleren en ondernemers met elkaar te verbinden.

€42 miljoen
geïnvesteerd in de
maatschappij.

Duurzamere voeding
Met ‘Lekker Lupine’
stimuleren Rabo
Food Forward
deelnemers de teelt
en consumptie van
dit voedzame
eiwitgewas.

42.815 klanten ontdek
ten met de HuisScan welke
maatregelen geschikt zijn
voor het verduurzamen van
hun huis.

Verbinding in Waterland

verenigingen
gesteund
86 lokale banken
in Nederland.

18,6% van onze klanten
financierden de verduurza
ming van hun huis direct
mee in hun hypotheek.

Agri3Fund investeerde
in duurzame landbouw
projecten in Brazilië en
China.

Hulp in Corona-tijd |
Waterland

$10

$5

miljoen

Begin april richtte Rabobank
een nieuw fonds op, om zo de
gevolgen van het coronavirus
voor verenigingen te verzachten.
In regio Waterland hielpen we
43 clubs.

Circulair Ondernemen Challenge |
Noord-Holland Noord
We daagden 22 bedrijven uit Noord-Holland Noord uit
om een nieuw, circulair businessmodel te ontwerpen
tijdens de Rabo Circulair Ondernemen Challenge.
Samen met onze partners KPMG en Provincie NoordHolland brachten we circulaire kansen in kaart en
verbonden we ondernemers met elkaar.

miljoen

Ga naar rabo.nl/impact2020 voor meer info en verdiepende verhalen.

de coöperatieve

