
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact van 

sparen 
Berekeningsmethode 

 

Bij Triodos Bank werken duurzaamheidsanalisten. Zij 

onderzoeken tot in detail welke impact de verstrekte 

financieringen maken. We leggen graag uit waarmee je 

impact maakt en hoe we de impact van je spaargeld 

berekenen. De cijfers die gebruikt worden om de impact te 

berekenen, komen uit ons jaarverslag. 

 

 

  



 

 

Groene stroom opgewekt (in kWh)

Dit getal geeft inzicht in hoeveel duurzame energie in kilowattuur (kWh)  wordt 

opgewekt door je spaargeld. Er is een fundamentele transitie nodig van een op 

koolstof gebaseerde economie naar een hernieuwbare. Daarom financieren we 

energieopwekking door zonne-, wind- en waterkracht. 

 

Zo berekent Triodos Bank hoeveel je spaargeld bijdraagt aan duurzame 

energie: 

➢ De hoeveelheid jaarlijks duurzaam opgewekte stroom van een 

energieproducent die we financieren wordt vermenigvuldigd met ons 

aandeel in de totale financiering van een project of op de balans van 

een klant. Voorbeeld: heeft Triodos Bank 1% van de totale financiering 

verschaft van een bedrijf dat jaarlijks 100 kWh duurzame energie 

produceert, dan is 1 kWh toe te rekenen aan Triodos Bank. 

 

➢ De cijfers van elke afzonderlijke energieproducent die we financieren 

worden bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het totaal aan 

middelen op de balans van Triodos Bank, zodat we weten hoeveel 

duurzame energie per euro spaargeld geproduceerd wordt. 

 

➢ Tot slot wordt deze hoeveelheid vermenigvuldigd met je spaarsaldo: dat 

is hoeveel duurzame energie wordt opgewekt met je spaargeld.. 

 

  



 

 

Biologische maaltijden

Dit getal geeft inzicht in het aantal biologische maaltijden dat geproduceerd 

kan worden door je spaargeld, mogelijk gemaakt door financiering van 

biologische landbouw. Waarom wij dit financieren? Biologische landbouw 

vermijdt het gebruik van pesticiden en chemische meststoffen en helpt de 

aarde nieuw leven in te blazen. Biologische landbouw heeft hoge 

dierenwelzijnsnormen en stoot minder broeikasgassen uit. Daarnaast is 

biologische voeding niet alleen milieuvriendelijk, maar ook beter voor een 

evenwichtige en gezonde voeding. 

 

Zo berekent Triodos Bank hoeveel biologische maaltijden er met je spaargeld 

geproduceerd kan worden: 

➢ Met behulp van de door het Global Footprint Network en het 

Wereldnatuurfonds (WNF) ontwikkelde Ecologische Voetafdruk-

methode, is een inschatting gemaakt van het totale aantal mensen dat 

van voedsel zou kunnen worden voorzien dat afkomstig is van de 

biologische landbouwgrond die wordt bewerkt met behulp van 

financieringen van Triodos Bank. Aangezien we over het algemeen 

hoofdfinancier zijn van een project, nemen we 100% van de impact mee 

wanneer we medefinancier zijn van een project. 

 

➢ De cijfers van elke afzonderlijke landbouwer door Triodos Bank 

gefinancierd, worden opgeteld en omgerekend naar het aantal 

biologische maaltijden per jaar. 

 

➢ Vervolgens wordt dat aantal biologische maaltijden gedeeld door het 

totaal aan middelen op de balans van Triodos Bank. Zodat we weten 

hoeveel biologische maaltijden per euro spaargeld geproduceerd kan 

worden. 

 

➢ Tot slot wordt die hoeveelheid vermenigvuldigd met je spaarsaldo: dat 

is de hoeveelheid biologische maaltijden die mee dankzij je spaargeld 

kan worden geproduceerd.

 

  



 

 

Culturele ervaringen

Dit getal geeft inzicht in het aantal bezoekers van culturele instellingen die 

gefinancierd zijn met je spaargeld. Triodos Bank financiert kunst & cultuur in 

de brede zin. Van bioscopen, musea, theaters tot broedplaatsen en cultureel 

ondernemerschap. Wij financieren kunst en cultuur omdat ze bijdragen aan de 

samenleving, door ideeën en mensen met elkaar te verbinden. En het 

stimuleert positieve verandering. 

 

Zo berekent Triodos Bank hoeveel je spaargeld bijdraagt aan culturele 

ervaringen: 

➢ Jaarlijks berekenen we het aantal bezoekers van door Triodos Bank 

gefinancierde culturele instellingen, waaronder bioscopen, theaters en 

musea. Aangezien we over het algemeen hoofdfinancier zijn van een 

project, nemen we 100% van de impact mee wanneer we medefinancier 

zijn van een project. 

 

➢ De cijfers van elke afzonderlijke culturele instelling die we financieren 

worden opgeteld tot het aantal culturele ervaringen en vervolgens 

gedeeld door het totaal aan middelen op de balans van Triodos Bank. 

Zodat we weten hoeveel culturele ervaringen per euro spaargeld 

gefinancierd worden. 

 

➢ Tot slot wordt die hoeveelheid vermenigvuldigd met je spaarsaldo: dat 

is hoeveel culturele ervaringen mee dankzij je spaargeld mogelijk 

gemaakt wordt. 

 

  



 

 

Personen kregen onderwijs

Dit getal geeft inzicht in hoeveel mensen gebruik hebben kunnen maken van 

een opleidingsinitiatief (mee-)gefinancierd door je spaargeld. Wij zijn van 

mening dat iedereen een fatsoenlijke opleiding zou moeten kunnen krijgen. 

Triodos Bank financiert in deze sector naast scholen ook opleidingsinstituten 

en conferentiecentra. 

Zo berekent Triodos Bank hoeveel je spaargeld bijdraagt aan onderwijs: 

➢ Jaarlijks berekenen we het aantal mensen dat kon profiteren van het 

werk van onderwijsinitiatieven gefinancierd door Triodos Bank. 

Aangezien we over het algemeen hoofdfinancier zijn van een project, 

nemen we 100% van de impact mee wanneer we medefinancier zijn van 

een project. 

 

➢ De cijfers van elk afzonderlijk onderwijsinitiatief dat we financieren 

worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het totaal aan middelen op 

de balans van Triodos Bank. Zodat we weten hoeveel personen 

onderwijs kregen per euro spaargeld. 

 

➢ Tot slot wordt die hoeveelheid vermenigvuldigd met je spaarsaldo: dat 

is hoeveel personen onderwijs kregen mee dankzij je spaargeld. 

  



 

 

Vermeden CO2e-uitstoot  

Dit getal geeft inzicht in de CO2e-uitstoot die wordt vermeden met je 

spaargeld. Je ziet de afkorting CO2e. Die ‘e’ staat voor equivalent, waarmee we 

bedoelen dat uitstoot van andere broeikasgassen, zoals methaan, wordt 

omgerekend naar het equivalent in CO2. 

 

Zo berekent Triodos Bank hoeveel je spaargeld bijdraagt aan het vermijden 

van CO2e-uitstoot: 

➢ Jaarlijks berekenen we de vermeden CO2e-uitstoot van ons aandeel in 

de duurzame energieprojecten die we financieren. Met vermeden 

uitstoot bedoelen we de uitstoot van broeikasgassen uit 

stroomopwekking op basis van fossiele brandstoffen die is vermeden 

door opwekking van duurzame energie. Vervolgens berekenen we ons 

aandeel in de totale financiering van een project of op de balans van 

een klant. Voorbeeld: heeft Triodos Bank 1% van de totale financiering 

verschaft van een bedrijf dat jaarlijks 100 kiloton CO2e uitstoot 

vermijdt, dan is 1 kiloton CO2e toe te rekenen aan Triodos Bank. 

 

➢ De cijfers van elk afzonderlijk duurzaam energieproject dat we 

financieren worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het totaal aan 

middelen op de balans van Triodos Bank, zodat we weten hoeveel de 

vermeden CO2e-uitstoot per euro spaargeld bedraagt. 

 

➢ Tot slot wordt deze hoeveelheid vermenigvuldigd met je spaarsaldo: dat 

is hoeveel minder CO2e er wordt uitgestoten dankzij je spaargeld. 

 

  



 

 

Duurzaam vastgoed  

Dit getal geeft inzicht in hoeveel vierkante meter commercieel vastgoed 

(kantoren en andere commerciële ruimten) wordt of is verduurzaamd met je 

spaargeld. We financieren restauratie en bouw van innovatief en duurzaam 

ontwerp om de negatieve impact van bouwen op het milieu en de samenleving 

te beperken. 

 

Zo berekent Triodos Bank hoeveel je spaargeld bijdraagt aan het aantal 

vierkante meter duurzaam vastgoed: 

➢ Jaarlijks berekenen we de vermeden CO2e-uitstoot van ons aandeel in 

de duurzame energieprojecten die we financieren. Met vermeden 

uitstoot bedoelen we de uitstoot van broeikasgassen uit 

stroomopwekking op basis van fossiele brandstoffen die is vermeden 

door opwekking van duurzame energie. Vervolgens berekenen we ons 

aandeel in de totale financiering van een project of op de balans van 

een klant. Voorbeeld: heeft Triodos Bank 1% van de totale financiering 

verschaft van een bedrijf dat jaarlijks 100 kiloton CO2e uitstoot 

vermijdt, dan is 1 kiloton CO2e toe te rekenen aan Triodos Bank. 

 

➢ De cijfers van elk afzonderlijk duurzaam energieproject dat we 

financieren worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het totaal aan 

middelen op de balans van Triodos Bank, zodat we weten hoeveel de 

vermeden CO2e-uitstoot per euro spaargeld bedraagt. 

 

➢ Tot slot wordt deze hoeveelheid vermenigvuldigd met je spaarsaldo: dat 

is hoeveel minder CO2e er wordt uitgestoten dankzij je spaargeld. 

 


