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De vooruitgang die wij hopen te zien en de rol die wij spelen om die te verwezenlijken

Streeft naar
een sociale en duurzame 
samenleving waarin iedereen 
écht mee kan doen.

Wij ondersteunen
wereldwijde organisaties - die 
geen of beperkte toegang 
hebben tot financiering - in 
een vroeg stadium 

Financieren
Verbinden
Inspireren
Meten
Leren 

Boerenorganisaties en sociale
ondernemingen
kunnen hun activiteiten starten of 
opschalen en duurzaam groeien 
dankzij Rabo Foundation.

Andere financiers, organisaties en
Rabobank
leren van onze aanpak. Doen inspiratie op en scherpen 
hun eigen aanpak aan.

Als resultaat, meer mensen in een 
kwetsbare positie
- krijgen kansen om te groeien
- kunnen actief deelnemen aan de samenleving.
- zijn weerbaarder tegen uitdagingen als de 
klimaatverandering

Een wereld die 
eerlijker, socialer
en groener is. 
Duurzame impact: 
economisch, social en
ecologisch.

Elk programma heeft zijn eigen en meer 
gedetailleerde verandertheorie. Die past bij de 
uitdagingen en de vooruitgang die we nastreven. 
Bijvoorbeeld voor internationale activiteiten.



Blk It

Onze internationale verandertheorie
Activiteiten >

Financiëlemiddelen
We verstrekken leningen, garanties en
donaties aan boerenorganisaties.

Kennis
We delen onze kennis en zetten experts 
in voor technische assistentie.

Netwerk
We verbinden met andere financiers, 
afzetmarkten en inhoudelijke experts.

Innovatie
We werken samen met innovatieve
partners zoals agtech en fintech
bedrijven.

Resultaat > Effect > Impact

Boerenorganisaties én ag/fintech hebben 
betere toegang tot financiering. Zo 
kunnen zij hun bedrijf starten of 
opschalen.

Boerenorganisaties en boeren krijgen 
gerichte training voor een sterk 
management en betere 
landbouwpraktijken.

Boerenorganisaties hebben betere 
toegang tot middelen voor duurzaam 
verbouwen zodat kleinschalige boeren 
meer en van hogere kwaliteit kunnen 
produceren op een manier die beter is 
voor het milieu.

Duurzaamheid
We faciliteren (financiële) interventies 
ten behoeve van duurzaamheid (zoals 
voorkomen van voedselverlies, 
boslandbouw) van partner organisaties

Boerenorganisaties hebben toegang tot 
innovatieve dataoplossingen doordat 
ag/fintechbedrijven kunnen opschalen.

Andere financiers hebben toegang tot 
innovatieve ondersteuning en kennis. 
Hierdoor bereiken zij meer boeren die 
makkelijker toegang hebben tot 
financiering.

Organisaties werken samen om de 
voedselwaardeketen te versterken. 

Boerenorganisaties en ag/fintech kunnen 
meer boeren toegang bieden tot geschikte 
(financiële diensten). Zo krijgen kleinschalige 
boeren toegang tot betere kwaliteit inputs, 
werk, begeleiding en inkomen. 

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van 
de bedrijfsvoering. Hierdoor krijgen 
kleinschalige boeren de kans om hun 
opbrengst en kwaliteit van de productie op 
een duurzame manier te verhogen. Ook zijn ze 
beter bestand tegen de directe negatieve 
gevolgen van klimaatverandering. 

Boeren hebben toegang tot datagedreven
producten en diensten. Zo kunnen ze betere 
keuzes maken. 

Boerenorganisaties en ag/fintech hebben 
toegang tot reguliere financiering. Meer 
boeren krijgen hierdoor toegang tot en maken 
gebruik van betere (financiële) diensten. 

Kleinschalige boeren krijgen meer kansen 
op productieve, levensvatbare en duurzame 
bedrijven. Hiermee verhogen ze hun 
inkomen, kwaliteit van leven en zijn ze 
veerkrachtiger. Zo dragen ze ook nog eens 
bij aan een duurzame lokale economie en 
aan voedselzekerheid.


