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GRONDSLAGEN DUURZAAMHEIDSBELEID
Naast het Brundtland-rapport is ons
duurzaamheidsbeleid gestoeld op belangrijke en
wereldwijd erkende rapporten, verdragen en
conventies. De Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens en de Guiding Principles on Business and
Human Rights van de VN vormen de basis van ons
mensenrechtenbeleid. Ook de fundamentele
arbeidsrechten van de International Labour
Organisation (ILO) vormen input voor ons beleid op
arbeid. In 2017 hebben we dit nog verder
aangescherpt met de richtlijnen van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO).
Ons beleid voor klimaat is gebaseerd op de
bevindingen van het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), de Framework Convention on
Climate Change van de VN (UNFCCC), het Kyoto
Protocol, het Montreal Protocol en het Akkoord van
Parijs. Voor ons biodiversiteitsbeleid vormt de
Convention on Biological Diversity de basis.
In de 2030 Agenda for Sustainable Development wordt
gezegd dat de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens aan de basis staan van de mondiale
doelen ofwel de Sustainable Development Goals
(SDG's) . De UN Guiding Principles on Business and
Human Rights worden hierbij ook als zeer relevant
aangemerkt, evenals de ILO standards. De groene kant
van het duurzaamheidsbeleid van de Volksbank en de
door de Verenigde Naties geformuleerde SDG's zijn
onder andere gebaseerd op de afspraken gemaakt in
Parijs en Kyoto. De SDGs die betrekking hebben op
biodiversiteit zijn, net als bij de Volksbank, gestoeld op
de Convention on Biological Diversity.

AFBAKENING EN REIKWIJDTE
Wij presenteren onze niet-financiële informatie over
het kalenderjaar 2018 om onze belanghebbenden te
informeren over onze maatschappelijke rol,
gerelateerd aan onze missie Bankieren met de
menselijke maat, onze strategie en onze doelstellingen.
Onder niet-financiële informatie verstaan we de nietfinanciële onderwerpen die relevant blijken uit onze
materialiteitsbepaling.
De reikwijdte van de gepresenteerde niet-financiële
informatie in dit jaarverslag, inclusief GRI Content
Index en bijlagen, omvat de Volksbank N.V. en haar
bedrijfsonderdelen en merken. In dit jaarverslag wordt
in dit verband gesproken over de Volksbank. Waar
mogelijk rapporteren we ook data en resultaten over
voorgaande jaren. De bijlagen bevatten zowel minder
materiële als meer gespecificeerde data, bijvoorbeeld
per bedrijfsonderdeel. De prestaties van onze
leveranciers, klanten en andere actoren in onze
waardeketen zijn niet meegenomen in onze cijfers,
tenzij dit expliciet is vermeld. Indien niet-financiële
data betrekking hebben op bedrijfsonderdelen is dit
aangegeven.
Toekomstgerichte informatie wordt in het verslag
duidelijk herkenbaar gerapporteerd als zijnde 'plannen

2019' en 'ambities'. In veel gevallen liggen aan doelen
(gefundeerde) inschattingen en aannames ten
grondslag.

MANAGEMENTAANPAK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Verantwoord ondernemen is verankerd in de kern van
de Volksbank. Ons organisatiemodel stimuleert
individuele verantwoordelijkheid en betrokkenheid van
medewerkers bij maatschappelijk en duurzaam
bankieren door de verantwoordelijkheden zo veel
mogelijk decentraal te beleggen.
De voorzitter van de Directie draagt de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en
implementatie van het beleid voor verantwoord
ondernemen. De belangrijkste onderwerpen van
verantwoord ondernemen van dit moment zijn belegd
in aparte afdelingen, te weten:
1. De klimaatneutrale balans en implementatie van
het ASN Duurzaamheidsbeleid voor de Volksbank
zijn belegd bij de afdeling Duurzaamheidsbeleid &
Onderzoek van ASN Bank. In het
Klimaatneutraalcomité, onder leiding van de CFO
van de Volksbank, wordt eens per kwartaal de
resultaten van de klimaatneutrale balans
besproken en geaccordeerd.
2. Duurzaam wonen en financiële weerbaarheid zijn
belegd bij de afdeling Marketing.
3. Het programma Bankieren met de menselijke
maat stimuleert verantwoord ondernemen door
medewerkers, lijnmanagement en teams te
ondersteunen bij de verdere invulling van
Bankieren met de menselijke maat, wat leidt tot
aanpassingen in dienstverlening, advies, beleid,
processen, systemen en gedrag. Het programma is
hierbij faciliterend en adviserend aan het
lijnmanagement om de verandering te realiseren.
4. De afdeling HR is verantwoordelijk voor de
invulling van verantwoord ondernemen op het
gebied van personeel, waaronder bijvoorbeeld het
diversiteitsbeleid is de afdeling HR
verantwoordelijk. Zie voor meer informatie
paragraaf 3.5 Oprechte aandacht voor de
medewerker.
5. De afdeling Integrated External Reporting (IER)
zorgt voor de coördinatie van alle niet-financiële
onderwerpen in het jaarverslag, inclusief de
stakeholdersdialoog.
Verder heeft de Volksbank een Raad van Advies om,
naast de stakeholderdialoog, voldoende reflectie
vanuit de buitenwereld te krijgen op thema’s die van
belang zijn voor de organisatie. De raad bestaat uit
leden uit het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap
en maatschappelijke organisaties en behandelt
thema’s die variëren van strategische tot operationele
onderwerpen en van verantwoord ondernemen en het
Manifest tot aan merkpositionering. Meer informatie
over de Raad van Advies is opgenomen in het
paragraaf 2.4 Waardecreatie voor onze stakeholders.
INVESTERINGSBELEID
Het investeringsbeleid van de Volksbank heeft
betrekking op alle financieringen en beleggingen. De
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