
RAAD VAN KINDEREN ADVISEERT 
RABOBANK NEDERLAND

‘ STEL JE VOOR DAT  
JE ONZE MASCOTTE 
STRAKS OP TV ZIET,  
HOE COOL IS DAT!’



Over Missing Chapter 
Foundation en de Raad 
van Kinderen
Missing Chapter maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat 

 kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht 

duurzame beslissingen beter maakt. Missing Chapter  agendeert, 

helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren een 

 gelijkwaardige dialoog tussen verschillende generaties. Daarnaast 

heeft Missing Chapter expertise om in samenspraak met kinderen 

 programma’s te ontwikkelen die hen in staat stellen hun rol als 

‘change agent’ in de praktijk te brengen. 

Met een Raad van Kinderen wordt een groep kinderen van groep 

6, 7 of 8 van een basisschool gekoppeld aan een organisatie of 

gemeente en delen ze hun verrassende inzichten en adviezen aan 

besluitvormers over een echte hulpvraag. Ga voor meer informatie 

naar www.missingchapter.org.
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1: De hulpvraag 2: De leerkracht 
aan het woord

SCHOOL EN KLAS

Rabobank Nederland vroeg advies aan groep 7 van O.B.S. 
’t Prisma in Hoogvliet.

DE VRAAG

Hoe kan Rabobank een goede bank zijn voor iedereen?

WAAROM DEZE VRAAG

Rabobank is van oudsher een bank die zijn  maatschappelijke 
 verantwoordelijkheid neemt. Thema’s als duurzaamheid, 
 inclusiviteit (vandaar een bank voor iedereen) en maat-
schappelijke betrokkenheid (bijvoorbeeld in de vorm van 
sponsoring met geld, kennis en mankracht) spelen een 
 belangrijke rol bij de bank. Rabobank is benieuwd welke 
ideeën de Raad van Kinderen over deze thema’s heeft.

Hoe vond je het om dit traject met de 
 kinderen te doen?
‘Leuk, want het sloot ontzettend aan bij 
waar we al mee bezig waren, namelijk je 
mening over iets vormen en die mening 
vervolgens presenteren aan een groep. 
We waren daar al best ver mee, maar als 
Raad van Kinderen hebben we daar extra 
 verdieping aan kunnen geven.’ 

Hebben de kinderen je verrast?
‘Ik wist wel dat ze het in zich hadden, maar 
ik vond het toch wel mooi om te zien wat 
er allemaal voor ideeën uit de kinderen 
 kwamen. De mensen van Rabobank en 
Missing Chapter hebben natuurlijk wel 
 geholpen bij het proces, maar inhoude-

lijk zijn alle ideeën uit de kinderen zelf 
 gekomen. Dat was mooi om te zien. Ik 
vond het ook mooi dat de kinderen in staat 
 waren om de juiste, soms kritische, vragen 
te stellen.’

Wat heb je er zelf van geleerd?
‘In de klas had ik het eigenlijk nog nooit 
over geldzaken gehad, maar ik heb nu 
gezien dat het een onderwerp is dat wel 
degelijk speelt bij de kinderen. Sterker 
nog, ze hebben er duidelijke ideeën en 
meningen over. Het is leuk om af en toe 
zo’n thema aan te stippen, ook als we geen 
Raad van Kinderen zijn. Wat mij betreft is 
het voor herhaling vatbaar.’

Corné van Loon, leerkracht groep 7 O.B.S. ‘t Prisma
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3: De ervaringen van  
de Raad van Kinderen 

4: De adviezen

Jenaiya (10): ‘Eerst dacht ik: een bank, wat moet ik daar nu voor  ideeën 
voor verzinnen? Maar toen ik Rabobank beter leerde kennen en we er 
ook op bezoek gingen, werd het allemaal een stuk  makkelijker. Ik wist 
bijvoorbeeld niet dat Rabobank zoveel aan sponsoring van sportclubs 
en cultuur deed! Ik vond het leuk om over dat gedeelte van de bank na 
te denken. Het was een uitdaging, maar wel een superleuke!’

Bas (11): ‘Het lijkt me heel tof als Rabobank ook echt iets gaat doen 
met de dingen die we hebben bedacht. Stel je voor dat je onze  mascotte 
straks opeens op tv ziet, hoe cool is dat! Het leukste vond ik het om bij 
Rabobank op bezoek te gaan. Daardoor kwamen we echt te weten wat 
de bank allemaal doet. De grootste uitdaging was om goed samen te 
werken met de andere kinderen. Als dat lukt, krijg je veel voor 
elkaar en ik denk eigenlijk dat het wel gelukt is.’

I n de aanloop naar de dialoogsessie is de Raad 
van Kinderen op bezoek geweest bij het Rabo-
bank-kantoor in Rotterdam. En Leendert Bikker van 
Rabobank Nederland is bij de kinderen in de klas 

gekomen om wat meer over Rabobank te vertellen en 
vragen te beantwoorden.

Dit alles resulteerde in een dialoogsessie, op 9 april 
2019 op het Rabobank-kantoor in Rotterdam.  
De  sessie stond onder leiding van Dee van Ekeris.

De Raad van Kinderen heeft veel concrete ideeën 
bedacht om van Rabobank een betere bank te maken. 
Deze zetten we hieronder op een rij.

1.  RABO MINI 
Rabo Mini is een kinderversie van de Rabobank, be-
doeld voor kinderen tot 14 jaar. Je kunt er terecht voor 
de normale geldzaken, zoals pinnen van geld, maar je 
kunt er ook lessen volgen over hoe je met geld moet 
omgaan. De Rabo Mini is niet alleen een digitale bank, 
maar ook een fysieke plek – bijvoorbeeld in de vorm 
van een klein gebouw naast de Rabobank voor vol-
wassenen. Alle kinderen kunnen er terecht, ook als ze 
zelf geen rekening hebben bij de Rabobank. De Raad 
van Kinderen heeft ook een speciaal logo bedacht voor 
Rabo Mini, met kleurrijke spetters.

2. SLOGANS EN LOGO’S
De Raad van Kinderen heeft nieuwe slogans en logo’s 
bedacht voor Rabobank. Wat de kinderen niet zo 
aanspreekt in het huidige logo is dat er een mannetje 
alleen op staat. Waarom niet meer mensen? Je doet 
het toch samen? Ook vonden ze de kleuren nogal saai. 
Er is ook een logo met een superheld, die mensen kan 
helpen die geldproblemen hebben. De Raad van Kinde-
ren heeft de volgende slogans bedacht:
• Rabobank doet wonderen
• Er komt geen einde aan de Rabobank
• Laat Rabobank het werk voor je doen 

Irshaad (10): ‘Engels is een 
wereldtaal, dus misschien moet 
de slogan ook een beetje in het 
Engels zijn,  bijvoorbeeld: een 
paar woorden Nederlands en 
een paar woorden Engels.’

Robin (10):  ‘Overmatig 
veel geld gaat je  nergens 
bij helpen, dat is denk  
ik wat de moeder  
van Kaithlyn bedoelt.’ 
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3. SOUVENIRSHOP 
Door punten te sparen in de souvenirshop, kan 
 Rabobank een sterke band opbouwen met klanten. Bij 
iedere transactie krijg je punten waarmee je Rabo-sou-
venirs kunt krijgen, zoals een Rabo-sleutelhanger, een 
Rabo-knuffelbeer en zelfs een Rabo-zitzak! En als je 
jarig bent, krijg je extra punten cadeau. In plaats van de 
souvenirs te krijgen, kun je er ook voor kiezen om de 
waarde van de souvenirs te doneren aan een goed doel.

4. NIEUWE BEDRIJFSKLEDING 
De Raad van Kinderen vindt de bedrijfskleding van de 
Rabobank ‘een beetje saai’, en met een beetje saai 
bedoelen ze ‘heel erg saai’. De kinderen hebben ont-
werpen voor nieuwe outfits gemaakt, die modieuzer, 
opvallender en comfortabeler zijn. Het maakt de bank 
een stuk losser en toegankelijker, denken ze. ‘Bij de 
Rabo werken betekent niet meteen dat je een stropdas 
en een pak moet dragen, toch?’

5. MASCOTTE
Rabobank zou eigenlijk een mascotte moeten hebben 
die overal opduikt, vindt de Raad van Kinderen. Bijvoor-
beeld bij evenementen die de Rabobank sponsort. Op 
die manier is de bank nog duidelijker aanwezig, vooral 
voor kinderen want zij herkennen een mascotte eerder 
dan een logo langs de kant. De mascotte is vrolijk en 
je kunt met de mascotte op de foto voor sociale media. 
‘Een mascotte geeft je een fijn gevoel.’

6. GAME: THE EARTH OF MONEY
De game die de Raad van Kinderen heeft bedacht, heet 
‘The Earth of Money’ omdat ‘het in de wereld erg om 
geld draait’. En geld, daarmee moet je leren omgaan. 
Dat kan spelenderwijs via deze game. Jonge kinderen 
leren om met geld om te gaan, oudere kinderen gaan 
een stap verder en spelen bijvoorbeeld een spel om te 
investeren. De game bevat meerdere opties, zo zijn er 
verschillende mini-games en is er een real life-game à 
la The Sims. Zo kun je op meerdere niveaus, spelender-
wijs dingen over geld en financiële zaken leren.

7. RINGPIN
De ringpin is een ring om op een makkelijke én veilige 
manier mee te kunnen pinnen en te betalen. 

Aria (11): ‘De kleuren in onze 
outfits lijken op die van het 
logo. Mensen zien zo meteen 
dat je van de  Rabobank bent.’ 

Evi (10): ‘Ik treed soms op  
bij parades en daar kom ik  
ook allerlei mascottes tegen. 
Daar zou die van Rabo tussen  
kunnen zitten.’

Jenaiya (10): ‘Rabobank moet 
gewoon zoveel mogelijk foto’s 
van de mascotte op de sociale 
media zetten. Dan wordt Rabo-
bank ook weer wat beroemder.’

Aria (11): ‘Als ik op Insta zit,  
zie ik bijna nooit banken. Maar 
zo’n mascotte zou ik wel op  
Insta  tegen kunnen komen.’
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5: De eerste reacties 
AANBEVELINGEN VOOR HET 
VERVOLG
De Raad van Kinderen van de Rabobank heeft als ant-
woord op de vraag hoe Rabobank een goede bank voor 
iedereen kan zijn, een veelheid aan concrete adviezen 
bedacht. Achter de ideeën van kinderen zitten vaak on-
uitgesproken waarden verborgen die naast de concrete 
adviezen aanzet kunnen zijn tot actie. 

Inclusiviteit en herkenbaarheid
Tijdens het onderzoek gaven de kinderen aan dat ze 
letterlijk en figuurlijk geen ingang hadden bij de bank. 
Het advies dat daaruit volgde was Rabo Mini: een bank 
(ook) echt voor kinderen. Een inclusieve bank dus. De 
adviezen over kleding van de medewerkers sluiten hier 
op aan. Dat gaat over herkenbaarheid. En misschien 
niet zozeer herkenbaarheid ten opzichte van andere 
banken, maar herkenbaarheid in de zin dat kinderen 
zichzelf in de bank willen kunnen herkennen. Ze willen 
bij een bezoek aan de bank zich kunnen identificeren 
met de mensen die er werken. 
Leo Peeters Weem gaf na afloop van de dialoog aan dat 
de Rabobank er niet goed in slaagde een jongere doel-
groep aan te spreken. Identificatie en herkenbaarheid 
en er echt mogen zijn, zijn dan volgens de kinderen be-
langrijke waarden om dit doel te bereiken. Maar er voor 
je klantgroep zijn, betekent ook meerwaarde bieden en 
aansluiten op specifieke behoeften van je doelgroep. De 
vraag wordt dan wat er op productgebied onderschei-
dend kan worden aangeboden voor kinderen, jongeren, 
studenten om hen aan de Rabobank te binden. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Het advies dat de Rabobank een souvenirshop zou 
moeten opzetten en de opbrengsten aan goede doelen 
zou kunnen schenken, geeft aan dat de kinderen maat-
schappelijke betrokkenheid belangrijk vinden voor een 
goede bank. Wel kan je je afvragen of het (bij jongeren) 
voldoende bekend is dat Rabobank via het coöperatief 
dividend veel mooie initiatieven ondersteunt. Als het 
doel is deze groep aan de Rabobank te binden (een 
goede bank voor hen te zijn) dan is dit onderscheidende 
kenmerk van Rabobank flink in de schijnwerpers zetten 
het devies!

Een onvergetelijke herinnering willen zijn
Een andere manier om het idee van de souvenirshop te 
benaderen is te kijken naar de betekenis van souvenirs. 
Een souvenir is de belichaming van een goede herinne-

ring aan een plek of een moment. Dat kan een krachtig 
uitgangspunt zijn bij het vormgeven van de bank en 
haar dienstverlening (fysiek en digitaal). Een bezoek 
aan de Rabobank moet zo’n goede en mooie ervaring 
zijn dat je er als het ware een souvenir als aandenken 
van mee zou willen nemen. 

Kennis en ervaring delen
Het idee van de app/game geeft aan dat een goede bank 
een educatieve functie heeft. Leren omgaan met geld 
als basis maar ook beleggen en investeren kan via een 
game spelenderwijs worden geleerd. Interessant is 
het om te onderzoeken op welke terreinen Rabobank 
als goede bank nog meer kennis kan delen en zo voor 
 klanten (jong en oud) toegevoegde waarde kan bieden. 

Logo
En dan het logo. Dat was meteen bij de presentatie in 
de klas al onderwerp van discussie. Voor de Raad van 
Kinderen is samenwerken een belangrijk kenmerk van 
een goede bank. Ook voor de Rabobank met als slogan 
‘Growing a better world together’ staat samenwerking 
en het samen doen al centraal. Iedereen was het erover 
eens dat dat niet in het huidige logo terugkomt. De 
kinderen deden drie voorstellen voor een nieuw logo 
waarin meerdere figuren te zien waren die samenwer-
king symboliseerden. Of Rabobank meteen het logo 
moet veranderen, is de vraag maar het belang van sa-
menwerking als basis voor je relatie met je klanten om 
een goede bank te zijn, werd door de kinderen duidelijk 
bevestigd. Op de vraag waarom de Raad van Kinderen 
de wereldbol heeft behouden in alle voorstellen voor 
het logo, was hun antwoord: ‘Het maakt niet uit waar je 
vandaan komt, je bent altijd welkom bij de Rabobank’.

De bank van wonderen
Kinderwijsheid zit soms in onverwachte hoeken. De 
 creativiteit van de Raad van Kinderen uitte zich in 
verschillende ideeën die goed in de marketing/reclame-
hoek pasten. Zo hadden de kinderen drie slogans 
bedacht voor de Rabobank. Degene die het meest opvalt 
was ‘de Rabobank doet wonderen’. Dat is een uitspraak 
waar een wereld van waarden achter schuilt. Voor de 
kinderen is een goede bank blijkbaar een bank die won-
deren doet. Ofwel het (ogenschijnlijk) onmogelijke. Ze 
kennen de bank daarmee een grote mate van macht toe 
en dat is niet onterecht. En die macht mag de bank best 
af en toe inzetten om een wondertje te verrichten. 

Leo Peeters Weem (directievoorzitter Rabobank  
Rotterdam): 
‘Wij zijn keihard aan het werk om alles te digitaliseren 
en het onze klanten zo makkelijk mogelijk te maken.  
En dan heeft de Raad van Kinderen het over een Rabo 
Mini waar je echt naar binnen kunt! Ja, dat houdt me 
wel bezig en het is een idee waar echt wel iets in zit.  
We hebben een probleem met verjonging, we zijn ge-
woon niet sexy genoeg. In dat opzicht kunnen we veel 
van deze kinderen leren. Ik zou onszelf willen uitdagen 
om ervoor te zorgen dat ook kinderen van deze leeftijd 
ons merk omarmen. Ik vond het inspirerend om met 
deze kinderen in gesprek te gaan, ze proberen zich niet 
slimmer voor te doen dan ze zijn, maar zijn helemaal 
zichzelf.’

Leendert Bikker (directeur communicatie):
‘Ik ben een beetje in de war van wat de kinderen 
allemaal hebben bedacht. Bijzonder dat ze een  eigen 
gebouw willen voor de Rabo Mini, dat zou je niet 
direct verwachten bij deze generatie. Ook mooi: hun 
 voorstellen voor een nieuw logo, daarin zit veel meer 
geborgenheid dan in ons huidige logo.’ 

Marianne Bruijn (corporate en marketingcommunicatie):
‘Ik ben weg van hun voorstel voor nieuwe kleding, 
laten we dat meteen maar invoeren. De ringpin vond ik 
ook een leuk idee. Het is voor ons echt een uitdaging 
om jonge generaties te bereiken. Vroeger ging je met 

je ouders mee naar de bank en zo kwam je ermee in 
aanraking. Nu moeten we zelf contact met ze leggen, 
bijvoorbeeld via sociale media. Dat is een uitdaging.’ 

Sezgin Yilgin (directeur bedrijven Rabobank 
 Rotterdam):
‘Ik stop met pakken kopen en ga alleen nog maar casual 
naar mijn werk. Overdreven natuurlijk, want soms is 
formele kleding nog steeds heel effectief. Maar daar 
slimmer over nadenken, is wel een les die ik meeneem. 
Als wij een dag met startende ondernemers hebben ge-
organiseerd, kunnen we daar best in polo verschijnen.’

Desiree Verdaasdonk (directeur particulieren en 
 private banking Rabobank Rotterdam): 
‘Veel van de voorstellen draaiden om herkenbaarheid; 
laat je maar zien als Rabo, is eigenlijk wat ze wilden 
zeggen. Dat kwam op veel punten terug. Wat me ook 
opviel, is dat de ringpin ook erg over veiligheid gaat, dus 
dat is absoluut een onderwerp dat ook deze generatie 
bezighoudt. Ik bespeurde een grote mate van realiteits-
zin bij deze groep. Wat ik bovendien mooi vond, was dat 
ze de kracht van samenwerken onderkenden.’
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‘ Mijn moeder zegt  altijd: 
geld is niet belangrijk, 
want je wordt er niet 
 gelukkig van. Dat merk ik 
zelf ook als ik een cadeau 
krijg: eerst is het leuk, 
maar na een paar dagen 
ben je eraan gewend. Wat 
me wel gelukkig maakt? 
Als we met z’n allen gaan 
wandelen.’ KAITHLYN (10)
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