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Hier in de regio krijg je het van jongs af aan al mee: de trots op 
onze streek. Onze kassen en alles eromheen, het motto ‘niet 
zeuren, maar doorwerken’, en als het werk gedaan is, keihard 
genieten. 

Die liefde voor de regio Westland zit bij ons als lokale Rabobank – en 
ook bij mijzelf als geboren en getogen Maassluizer – heel diep. Daarom 
gaan we er elke dag weer voor om onze leef- en werkomgeving 
een stukje beter te maken. Dat doen we door dichtbij, bereikbaar en 
benaderbaar te zijn. 

Met onze fondsen, kennis, kunde en netwerken investeren we in 
Westland, Hoek van Holland, Maasland en Maassluis. Samen met 
anderen, want daar staan we als coöperatie tenslotte voor. Met elkaar 
werken we aan duurzame groei voor ondernemers, duurzamer wonen 
en duurzamere voeding. Hoe we dat zien, wat we in 2019 gedaan 
hebben en wat onze plannen voor 2020 zijn, lees je in dit magazine. 
Veel leesplezier!

Gerard van Hoeven
Directievoorzitter Rabobank Westland

Uit liefde voor 
regio Westland
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De Rabobank wil lokale gemeenschappen 
versterken via vier thema’s: financieel gezond 
leven, duurzamer groeien (ondernemers), 
duurzamer wonen en duurzamere voeding. 
Als lokale Rabobank koppelen we zo veel 
mogelijk van wat we doen aan de laatste drie 
thema’s. Zo organiseerden we in 2019 het 
Ondernemersevent, boden we producten 
aan die mensen helpen hun woning te 
verduurzamen, zoals duurzaamheidskorting 
op hypotheekrente, en zijn we al vanaf het 
begin trotse partner van het World Horti 
Center, hét kennis- en innovatiecentrum van 
de internationale glastuinbouwsector.

Betrokken
Om onze betrokkenheid kracht bij te zetten, 
geven we een deel van onze winst, het 
coöperatief dividend, terug aan de lokale 
samenleving. Dat doen we onder andere 

via onze maatschappelijke fondsen (zie 
achterzijde van dit magazine). Daarnaast 
mag in 2020 iedere medewerker van onze 
bank 500 euro besteden aan een zelfgekozen 
maatschappelijk project in ons werkgebied, 
passend binnen onze thema’s.

Rabobank Westland is én blijft een actieve 
sponsor. We kiezen daarbij voor sport en 
cultuur, en voor hoofdsponsorschappen. 
Andere verenigingen die klant bij ons zijn, 
steunen we via Rabo ClubSupport. In 2020 
verhogen we het coöperatief dividend van 
ruim 1,3 naar ruim 1,8 miljoen euro. 

De bank verandert
De rol van onze bank verandert. Vanwege 
het gemak van online bankieren, 
zoeken klanten ons minder op voor 
dagelijkse bankzaken. Tegelijkertijd zijn 

er ontwikkelingen – zoals de Brexit en de 
lage spaarrente – waardoor zowel zakelijke 
als particuliere klanten zich juist tot ons 
wenden voor advies. Met onze nieuwe 
specialistenteams hebben we op allerlei 
gebieden de kennis binnen Rabobank 
gebundeld, zodat voor iedere klant de beste 
adviseur klaarstaat.
 
Verder is vanaf 2020 onze raad van 
commissarissen teruggebracht naar drie 
leden: Eric Gudde (voorzitter), Cees-Jan van 
den Dool en Remco Duijvestijn. Ook gaan we 
de coöperatie vernieuwen; samen met onze 
ledenraad kijken we onder andere naar de 
invulling van het lidmaatschap.

Dichtbij
Wat niet verandert? We blijven dichtbij! 
Telefonisch, online, via videogesprekken, 
op onze vier kantoren en met ons mobiele 
kantoor. Én natuurlijk met mensen die hart 
hebben voor onze leef- en werkomgeving 
en onze klanten. Zo blijven we dichtbij en 
betrokken, en maken we samen de regio 
sterker.
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Focus = impact = betekenisvolle bank!

Growing a better world together – samen met anderen de wereld beter en sterker 
maken – dat is de missie van de Rabobank. Die betere wereld begint bij onszelf, hier in 
regio Westland. We leggen focus op de dingen die we belangrijk vinden voor onze lokale 
leefomgeving. Zo heeft wat we doen meer impact en kunnen we als coöperatie ook echt 
een betekenisvolle bank zijn. 



Impressie maatschappelijk jaarverslag 2019

Onze maatschappelijke
impact

Totale kredietverlening in regio Westland

€ 3,57 miljard

Betrokken in onze regio

Westland, Hoek van Holland, Maasland en Maassluis

kenmerken zich door een sterke positie in de tuinbouw,

gedreven ondernemerschap en een rijk

verenigingsleven met veel actieve vrijwilligers.

Coöperatief dividend
Onze maatschappelijke investering
inclusief sponsoring in regio Westland

€ 846.000

regio Westland
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VERSTERKING VAN DE LEEFOMGEVING IN DE REGIO

Betrokkenheid
Met sponsoring en ons coöperatief
dividend ondersteunen we het
verenigingsleven, cultuur en
maatschappelijke initiatieven.

330
stichtingen en verenigingen
ondersteunden we in onze regio.

€ 565.000 Onze bijdrage met name vanuit sponsoring, RaboWestlandfonds en
Rabo ClubSupport.

Met Rabo ClubSupport
werd er 200.000 euro
verdeeld over 261
stichtingen en
verenigingen.

Vanuit het
RaboWestlandfonds
werden verschillende 
Groene schoolpleinen
gerealiseerd.

In 2019 werd het
hoofdsponsorschap bij 
Hockey Vereniging
Westland met 4 jaar
verlengd.

In de herfstvakantie
organiseerden we een 
sportieve middag bij
Excelsior Maassluis,
HVW, RKVV Westlandia
en WWV.

regio Westland
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Kijk voor het volledige maatschappelijke jaarverslag op www.rabobank.nl/westland.

Iedereen financieel gezonder

Duurzamer groeien Duurzamere voeding Duurzame toekomst

Duurzamer wonen

Financieel misbruik ouderen 
De Rabobank neemt door het hele 
land deel aan alle 62 lokale allian-
ties, gericht op het voorkomen van  
financieel misbruik van ouderen.  
 

Bank voor de klas 
In de Week van het Geld hebben
Rabobank-collega’s 2.027 gast-
lessen gegeven op basisscholen 
in heel Nederland. Tijdens die 
lessen leerden jongeren verstandig 
omgaan met geld.

REGIO WESTLAND

Gemeente Westland, Vitis
Welzijn, Seniorenraad, Westland
Partners, de Politie en Rabobank
Westland vormen samen de
Lokale Alliantie Financieel
Veilig Ouder Worden en
bieden kennis en ondersteuning
bij (vermoeden van) financieel
misbruik in de regio.

Naast onze 4 kantoren in De Lier,
Naaldwijk, Maassluis en
Wateringen rijdt ons mobiele
kantoor wekelijks naar diverse
locaties in de regio waardoor we
altijd dichtbij zijn voor advies
en dagelijkse bankzaken.

In de spaarweek stimuleerden
we jonge klanten om te sparen.
Bij het sparen van minimaal 10
euro, ontving ieder kind een
bioscoopkaartje van 
WestlandTheater De Naald.

regio Westland
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Energie Besparende Voorzieningen
Zo’n 10,7% van onze klanten neemt de financiering van Energie  
Besparende Voorzieningen (EBV) mee in zijn financierings
aanvraag. Dat is hoger dan het gemiddelde in de rest van de 
markt (5%).

Groendepot 
Klanten kunnen – in het kader van 
de financiering van een nieuwe 
woning – een potje met geld apart 
zetten voor de verduurzaming 
van hun woning. Ze gaan hier pas 
rente over betalen als ze het geld 
opnemen.

REGIO WESTLAND

Onze financieel adviseurs zijn 
gecertificeerd op duurzaamheid
waardoor zij klanten kunnen adviseren
bij het verduurzamen van de woning.

Wij zetten ons in om duurzaam wonen
bereikbaar te maken voor iedereen. In
2019 is er bij Rabobank Westland voor 
8% aan duurzame leningen verstrekt.
Onze financieel adviseurs nemen de
mogelijkheden op het gebied van
verduurzaming mee in elk gesprek.

regio Westland
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Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 
Eiwitvervanger FUMI, technologische innovatie AsBeter en 
hightech bedrijf Social Genomics wonnen de Rabo Duurzame 
Innovatieprijs 2019. Naast een geldprijs van € 20.000 en de  
nodige publiciteit profiteren de winnaars van professionele  
zakelijke begeleiding vanuit de Rabobank.

Energieke regio
De Rabobank startte een samen-
werking met Energieke Regio om 
onze zakelijke klanten te helpen hun 
vastgoed te verduurzamen.

REGIO WESTLAND

De 'Smart Wrapper' voorziet trays van
kunststof of papieren wikkel en kreeg
een bijdrage uit het Innovatiefonds.

Tijdens het ondernemersevent in het
WHC deden ZZP'ers en startende
ondernemers inspiratie op bij
rasondernemer Shawn Harris en vertelde
budgetcoach Eef van Opdorp over het
belang van het goed regelen van je
financiële zaken zowel zakelijk als privé.

regio Westland
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Opscheppers
Samen met Cinemates, het mediabedrijf van youtuber Kalvijn 
lanceerde de Rabobank ‘Opscheppers’; een YouTube-kanaal om 
kinderen te inspireren gezonder en bewuster te eten.

Partnership met Mastercard
Mastercard en de Rabobank  
gingen in 2019 een partnership aan 
om boeren in opkomende markten 
toegang te geven tot een digitaal 
platform. Het stelt hen in staat om 
hun producten voor een eerlijke prijs 
te verkopen.

DUURZAMER VOEDSEL

We ondersteunden Kom in de Kas. Met
het thema 'werelds' werd de focus
aangebracht op de herkomst en
eindbestemming van producten.

Vanuit het Innovatiefonds werd
'Kennisexperiment: Prostaatkanker en
Voeding' ondersteund. Stichting vers+
richt zich daarmee op het belang en
invloed van 'vers voedsel' op de
gezondheid.

regio Westland
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Rabobank partner van de eerste ‘Bosatlas van de duurzaamheid’
De Rabobank schreef mee én is partner van de allereerste Bos-
atlas van de duurzaamheid. In tien hoofdstukken behandelt de 
atlas de essentie van het onderwerp duurzaamheid. Dankzij het 
partnerschap maken we het mede mogelijk dat alle scholen in 
het voortgezet onderwijs begin 2020 een set atlassen ontvangen.

De Rabobank verwelkomt Klimaatakkoord
De Rabobank verwelkomt het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is 
gepresenteerd. “Veel van onze klanten zetten belangrijke stappen 
om de doelstellingen van Parijs te halen. Wij geloven dat door het 
scheppen van duidelijke kaders de transitie naar een duurzame 
toekomst versneld kan worden,” zegt Wiebe Draijer, voorzitter van 
de Groepsdirectie van de Rabobank.

REGIO WESTLAND

We ondersteunden Westland On Stage.
Westland On Stage brengt
VMBO-leerlingen op jonge leeftijd in
contact met het bedrijfsleven.

Het partnerschap met HortiHeroes
werd uitgebreid met een bijdrage vanuit
het Innovatiefonds voor het opzetten
van een nieuw trainingsprogramma in
de Food & Agri sector. HortiHeroes in hét
innovatie, startup en talent
ontwikkelingsplatform voor de sector.

regio Westland
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Hoeveel aardbollen verbruik jij?
Jouw ecologische voetafdruk vertelt hoeveel 
ruimte er nodig is om alles wat jij gebruikt te 
produceren. Een Nederlander heeft bijna vier 
aardbollen nodig met zijn levenswijze. Veel te 
veel! We moeten dus aan de slag. Rabobank 
focust zich op drie belangrijke thema’s: 
duurzame voeding, duurzaam zakelijk groeien 
en duurzaam wonen. 

Duurzame voeding
Er komen steeds meer mensen bij en we 
leven steeds langer. Hoe zorgen we voor 
voldoende voedsel, zonder onze planeet 
compleet uit te putten? Wij dragen bij aan 
duurzame voeding door onze klanten in de 
agrarische en voedingssector te helpen met 
financiële producten, kennis en ons netwerk. 
Ook internationaal.

Wat doe jij?
Ongeveer een derde van al het 
geproduceerde voedsel verdwijnt in de 
prullenbak. Terwijl er 80 miljoen mensen 
in de wereld honger lijden. Rabobank 
steunt de ambitie van het VN Duurzame 
Ontwikkelingsdoel om in 2030 de helft 
minder voedsel verloren te laten gaan. Ook 
jij kunt bijdragen. Bijvoorbeeld door bewuste 
keuzes te maken in de supermarkt. Of zo min 
mogelijk voedsel te verspillen. 

Duurzaam zakelijk groeien
Ondernemen is vernieuwen en vernieuwen 
is groeien! Denk je aan innovatie, dan denk 
je misschien aan baanbrekende technologie 
met grote impact. Maar vernieuwing zit hem 
vaak in kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld een 
bestaand product of proces verbeteren. 

Als je hiermee zorgt voor minder impact op 
het milieu, dan heb je het over duurzame 
innovatie. Rabobank helpt ondernemers met 
duurzame innovatieplannen verder. 

Duurzaam wonen
Een duurzaam huis kan je veel opleveren. Een 
lagere energierekening, meer wooncomfort 
en je draagt bij aan een beter milieu. Er 
zijn meer momenten om te verduurzamen 
dan je denkt. Als je een huis koopt, bouwt 
of verbouwt. Maar ook als je je hypotheek 
aanpast. Bij Rabobank noemen we dit 
duurzame woonkansen. En wij helpen je ze 
te benutten. Benieuwd naar jouw duurzame 
woonkansen? Op onze website vind je slimme 
tips en inspiratie. Wil je weten wat het beste 
bij jouw situatie past? Onze adviseurs gaan 
graag met je in gesprek.

Duurzaam groeien, wonen en voedsel

Duurzaam groeien, duurzaam wonen en duurzame voeding zijn de drie maatschappelijke thema's die Rabobank ontzettend belangrijk vindt.
Wat doen wij eraan? En wat weet jij erover?
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Toen Janneke en Niek een huis kochten in De Lier wilden ze 
verduurzamen. ‘Mijn ouders hebben een pelletkachel en bij mijn 
zus en zwager liggen er zonnepanelen op het dak. Daardoor is 
hun energierekening bijna nul,’ zegt Janneke. Het stel wilde graag 
zonnepanelen, maar kon deze investering van € 9.000 niet zomaar 
bij elkaar sparen. Financieel Adviseur Daniëlle Tuit wees hen op 
het Groendepot.

Groendepot
‘Wie voor een Groendepot kiest, krijgt twee jaar de tijd om het geld te 
besteden en het kost je geen geld tot het moment dat je het opneemt’, 
aldus Daniëlle. Bij Janneke en Niek liggen inmiddels tien panelen op 
het dak. ‘Het Groendepot kost ons minder in de maand dan dat de 
zonnepanelen opbrengen en we staan nu iedere maand in de min qua 
verbruik’, vertelt Janneke.

Nul op de rekening
Ook Jasper uit Hoek van Holland wilde zijn woning verduurzamen. ‘Een 
vriend van mij had bijna een nul op de meter door zonnepanelen en 
een zonnecollector. Dat wilde ik ook!’ Na veel uitzoekwerk koos Jasper 
voor een aardwarmtepomp en zonnepanelen. ‘Ik haal nu warmte uit de 
grond. Ook liggen er 36 zonnepanelen op het dak.’ 

Maatwerk advies
Daniëlle schetste verschillende scenario’s. Daarna sloot Jasper 
voor € 50.000 een speciale ‘Energiebespaarlening’ af. Via de 
Energiebespaarlening is het mogelijk om tegen een aantrekkelijke 
rente geld te lenen voor energiebesparende maatregelen. De 
Energiebespaarlening put uit het Nationaal Energiebespaarfonds. De 
rest haalde hij uit de overwaarde van zijn vorige woning en een nieuwe 
hypotheekvorm. ‘Er is vanuit de bank echt maatwerk verricht, want ik 
paste als vrijgezelle man zonder kinderen, leningen of leaseauto niet in 
het  ‘standaard plaatje’. Als er niet zo was meegedacht, had ik deze droom 
nooit kunnen waarmaken.’

Verduurzaming van jouw woning slim financieren

Een bestaand huis verduurzamen biedt een hoop voordelen. 
Voor het milieu, maar ook zeker voor je portemonnee. Maar dan 
moet je wel eerst investeren. Rabobank biedt hiervoor slimme 
mogelijkheden. Zoals het Groendepot: een bouwdepot speciaal 
voor energiebesparende maatregelen. 

Benut ook jouw duurzame woonkansen
Bijdragen aan een beter milieu en lagere lasten. Er 
zijn verschillende redenen om energiezuiniger te 
willen wonen. Heb jij verhuis- of verbouwplannen? 
Dan is dit het perfecte moment om je duurzame 
woonkansen te benutten. Of het nu gaat om 
een nieuwbouwwoning of het verbouwen van 
de bestaande woning, wij helpen je graag jouw 
duurzame woonwens te realiseren. 
 
Doe de HuisScan
Ieder huis kan energiezuiniger worden gemaakt. Ook 
dat van jou! Met een paar kleine aanpassingen kun je 
jouw woning al duurzamer maken. Maar waar begin 
je? En hoe weet je wat voor jouw huis slim is om te 
doen? Met de HuisScan van GreenHome krijg je een 
indicatie van de aanpassingen die je energie kunnen 
besparen en een schatting van de investering. 
Daarnaast krijg je een overzicht van gecertificeerde 
vakspecialisten. Zo heb je alles handig op één plek. 

Meer besparen dan je energiekosten
Heb je besloten welke maatregelen je gaat 
uitvoeren? Er zijn diverse mogelijkheden om de 
verduurzaming van je huis te financieren. Zo kun 
je bijvoorbeeld spaargeld gebruiken of een Rabo 
Groendepot openen. Ook kun je energiebesparende 
maatregelen vaak meefinancieren in je hypotheek. 
Door te verduurzamen kom je mogelijk ook in 
aanmerking voor een korting op je hypotheekrente. 
Dat scheelt niet alleen in je energiekosten, maar ook 
in je maandelijkse hypotheeklasten.

Benieuwd naar de duurzame mogelijkheden 
voor jouw woning? Doe de HuisScan op
rabobank.nl/duurzaamwonen.

Rabobank biedt 
hiervoor slimme 
mogelijkheden.
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RaboWestlandfonds
Het RaboWestlandfonds 

steunt de verbetering van 

het sociaal-maatschap-

pelijk leven in de regio 

Westland. In aanmerking 

komen onder andere 

projecten gericht op 

verduurzaming van 

schoolpleinen, � nanciële 

educatie, de kwestbare 

groepen in de samen-

leving en gezonde 

voeding.

Innovatiefonds
Met het Innovatiefonds ondersteunen we techni-

sche innovaties, maar ook innovaties gericht op 

afzet en marktontwikkeling. Daarbij richten we 

ons op ondernemers met innovatieve plannen die 

een duurzaam karakter hebben en een oplossing 

leveren voor de lokale gemeenschap.

Growing a better world together

Samen voor 
een sterke en 
duurzame regio. 

Rabobank Westland geeft een deel van de winst terug aan de samenleving. Dat doen wij onder andere vanuit 
het Innovatiefonds en het RaboWestlandfonds. Met deze fondsen ondersteunen wij sociaal-maatschappelijke 
initiatieven en stimuleren we innovatief ondernemerschap in regio Westland. Zo zijn we maatschappelijk 
betrokken en werken we met elkaar aan een duurzame regio.

Een aanvraag indienen 
of meer informatie? 

Kijk op rabobank.nl/westland 
en klik op ‘Samen bereik je 

meer dan alleen’
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