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nu duurzaam en maatschappelijk verant-
woord. We beleggen alleen in fondsen die het 
handvest van de Verenigde Naties hebben 
ondertekend. Veel fondsen hebben wij uit 
ons palet geschrapt.”

Wat bedoelt de Rabobank met de visie ‘Sa-
men Duurzaam Sterker’?

,,In alle haarvaten van de organisatie dragen 
wij de duurzame gedachte uit, op corporate 
niveau en op lokaal niveau. Om een voor-
beeld te geven: ons pand is net verbouwd. 
Niet al het kantoormateriaal was versle-
ten, maar kon door ons niet meer gebruikt 
worden. Toen heb ik contact opgenomen met 
lokale stichtingen, kerken en zzp’ers en heb 
ik het meubilair hun aangeboden. Gratis 
af te halen. Al het meubilair heeft nu een 
tweede leven gekregen. Zo kunnen we op lo-
kaal niveau duurzaam bezig zijn. Daarnaast 
willen we als bank duurzame initiatieven 
stimuleren. Daarom hebben wij via het sti-
muleringsfonds een bijdrage geleverd aan de 
zonnepanelen op het dak van de tribune bij 
Rood-Wit. Bij SDC steunen wij het G-voetbal 
(gehandicaptenvoetbal) voor de komende vijf 
jaar. Van onze medewerkers vragen wij of zij 

bij een toernooi een bijdrage willen leveren 
door een wedstrijd te fluiten of door koffie 
te schenken. Dit om mensen betrokken te 
maken bij het project en om medewerkers 
bewust te maken van hun rol als vertegen-
woordiger van de Rabobank.”

Welke bijdrage levert de bank zelf aan duur-
zaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen?
,,We hebben natuurlijk de fondsen, de men-
sen, maar ook de middelen. Wij stellen vaker 
ons pand beschikbaar met een maatschap-
pelijk doel. Bij het woonbuffet op 27 oktober 
stellen wij ons kantoor in Harderwijk open 
voor ondernemers zodat zij hun boodschap 
over duurzame woonoplossingen kunnen 
vertellen. Wij willen kennis en netwerken 
delen en zo van toegevoegde waarde zijn. Wij 
willen meer doen dan alleen maar aanwezig 
zijn in het dorp en daarom bouwen wij aan 
onze duurzame rol.”

OnuitPuttenlijk Duurzaam genomineerd

,,Met een aantal fondsen stimuleren wij 
het welzijn in de gemeenschap. Vanuit het 
stimuleringsfonds stellen we jaarlijks 50.000 
euro beschikbaar in Putten, voor initiatie-
ven die de welvaart of het welzijn van de 
gemeenschap versterken. Dit jaar hebben we 
een bijdrage geleverd aan de zonnepanelen 
op het tribunedak van Rood-Wit. 
Met het regionale Samen Sterker Fonds 
stimuleren wij de economische vitaliteit, de 
leefbaarheid, de duurzaamheid en de educa-
tie in onze regio. Uit elk van de vijf Randme-
ren gemeenten wordt één initiatief genomi-
neerd. Voor Putten is dat OnuitPuttenlijk 
Duurzaam: een samenwerkingsverband van 
diverse ondernemers en de gemeente Putten. 
Samen werken zij aan verduurzaming van 
de gemeente door: het verminderen van het 
energieverbruik en de CO2 voetafdruk, het 
versterken van de kennis over verduurza-
ming in de gemeente en het verhogen van 
het sociaal en economisch rendement. Zij 
dingen op 30 november mee naar de Samen 
Sterker Fonds Award en de hoofdprijs van 
22.500 euro.

Met welke partijen werkt de Rabobank 
samen op het gebied van duurzaamheid en 
MVO?
,,Met alle partijen die hiermee bezig zijn, van 
de Europese investeringsbank tot de bakker 
op de hoek. Tijdens de Ossenmarkt op 12 ok-
tober hebben we het thema Banking for food. 
De voedselleverancier Puur Dichtbij staat 
dan voor onze gevel om hun duurzame ver-
haal te vertellen. Dat is een lokaal verhaal. 
Wij werken met iedereen samen die dezelfde 
waarden en normen onderschrijft.”

Wat kan de burger, ieder persoonlijk, doen 
om meer verantwoord met de drie P’s om te 
gaan?

,,Hoog op mijn persoonlijke agenda staat 
verspilling. Hoe kunnen we samen verspil-
ling een halt toeroepen? Het is mooi dat we 
energie kunnen opwekken, het is nog mooier 
om alleen die energie te gebruiken die we 
nodig hebben. Dat kan door hierover na te 
denken. Welke footprint heeft dit product? 
En wat gooi ik daarvan weg? 33 procent van 
het voedsel voor de mens wordt weggegooid. 
Dat is veel te veel. Iedereen kan kritisch 
kijken naar zichzelf en naar zijn of haar 
leverancier of winkel.
Stel die kritische vraag gewoon. Hoe gaat u 
om met…? Als burgers kunnen wij opletten 
op wat wij consumeren. Ga in dialoog met je 
leverancier om die bewustwording op gang 
te brengen.”

‘We zien in de resultaten dat samenwerken werkt’

 p Kantoordirecteur Stoffelsen: ,,Wij bouwen als bank aan onze duurzame rol.”

Wat zijn de 
belangen, wie 
is verantwoor-

delijk en wat geven wij door aan volgende 
generaties? Met het beleidskader ‘Samen 
Duurzaam Sterker’ heeft de Rabobank een 
visie op duurzaamheid opgesteld. De bank 
wil klanten ondersteunen bij hun duurzame 
ambities. Kantoordirecteur Martijn Stoffel-
sen legt uit hoe dit beleid lokaal en regionaal 
wordt toegepast.
,,Duurzaamheid gaat over samenwerken, 
alleen red je het niet. Wij zien in resultaten 
dat samenwerken werkt. Op energiegebied 
ontstaan allerlei nieuwe samenwerkingsver-
banden. We zijn er met elkaar van overtuigd 
dat verandering op het gebied van duur-
zaamheid nodig is. Laten we dan de krachten 
bundelen om duurzaamheid normaal te laten 
worden. Elk product of dienst zou automa-
tisch duurzaam moeten zijn. Wanneer dit 
niet het geval is, zou er een waarschuwing 
op het product moeten staan of vooraf aan 
een de dienst afgegeven moeten worden. 
Het is normaal dat organisaties zich moeten 
verantwoorden op het gebied van duur-
zaamheid. De burger, de consument vraagt 
daarom. Als bank hebben wij daarom ons 
beleid aangepast. De beleggingsfondsen zijn 

Duurzaamheid en 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen, begrippen 
die niet meteen concreet 
te maken zijn. Toch 
willen wij hier iets mee. 
Wat doen lokale 
overheden, organisaties 
en burgers met de 
dilemma’s rondom 
People, Planet en Profit? 
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