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1. Inleiding

Hartelijk dank voor je bijdrage aan de Landelijke Dialoog op 9 oktober 2020. Samen met circa 
110 andere deelnemers keken we vooruit naar de toekomst van Nederland en de bijdrage die de 
Rabobank aan welzijn, welvaart en duurzaamheid in Nederland kan leveren. Een land waar verbinding, 
community, coalities en collectieve aanpak meer en meer aandacht vragen. 

Ons verleden, heden en toekomst zijn verbonden met 

het welzijn en de welvaart van Nederlandse bedrijven 

en burgers en met de wereldwijde voedselvoorziening. 

Dat schept verantwoordelijkheden voor ons als 

maatschappelijke bank.

Dialoog

De dialoog werd volgens de methode van ‘waarderende 

gespreksvoering’ vormgegeven en begeleid door 

getrainde gespreksleiders. De voorliggende vraag die we 

samen onderzochten was: Welke kansen zien we om de 

maatschappelijke vraagstukken samen aan te pakken? 

Het ging hier om vraagstukken die voortkomen uit de 

grote maatschappelijke veranderingen/transities die 

in de kaderzetting door Otto Raspe werden toegelicht. 

Vraagstukken die alleen niet kunnen worden opgepakt, 

maar waar door samenwerking wel oplossingen voor 

kunnen komen. Een vitale economie en brede welvaart 

zijn daarbij het uitgangspunt. 

De gespreksleiders hebben de dialoogtafels door 

de vijf fasen van de AI-Dialoog geleid. Na een korte 

kennismakingsronde werden de deelnemers gevraagd 

hun eigen ervaringen te delen. In de derde fase deelden 

deelnemers hun droom. Tot slot konden zij in de laatste 

fases aangeven welke activiteiten zij zelf en ook de 

Rabobank zouden kunnen oppakken om de gewenste 

situatie te realiseren. 
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Deelnemers

In totaal waren er tijdens de bijeenkomst 14 online 

dialoogtafels met in totaal circa 110 deelnemers:  

klanten, ledenraadsleden, commissarissen, directieleden 

en medewerkers van Rabobank, mbo-studenten, 

kunstenaars etc. 

Terugkoppeling 

Aan elke tafel heeft een verslaglegger een verslag 

gemaakt van de dialoog. Daarnaast is aan het einde  

van de sessie input opgehaald via de Mentimeter.  

De uitkomsten van de bijeenkomst zijn verwerkt in dit 

verslag en worden gedeeld met de deelnemers van deze 

Landelijke Dialoog. Vanuit deze input uit de dialogen 

worden vervolgens vervolgstappen in kaart gebracht. 

Deze dialoog is bovendien de start van het traject 

dat Rabobank inzet om begin 2021 het Coöperatief 

Convenant aan te bieden aan Nederland. 

We moedigen het aan om dit verslag te gebruiken  

voor het ontplooien van eigen initiatieven. 

De uitkomsten worden ook meegenomen binnen de 

Rabobank voor bijvoorbeeld strategievorming en het 

ontwikkelen van nieuwe proposities. De onderwerpen 

die voor de stakeholders het meest relevant zijn, worden 

tevens meegenomen in het jaarverslag. 

2.  Opzet van de bijeenkomst

Programma 

13.15 uur Ontvangst op het online netwerkplein

13.30 uur  Welkom door Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank

    ‘De stand van het land: maatschappelijke transities’ door Otto Raspe, Hoofd 

RaboResearch NL Regio’s en Thema’s

14.00 uur In dialoog aan tafel

  Plenaire terugkoppeling van uitkomsten van het gesprek

15.45 uur Slotwoord 
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3.  Verslag dialoog

Fase 1: Verkennen 
In deze fase hebben we kennisgemaakt en zijn de eerste 

associaties gedeeld op de vraag welke kansen we zien om de 

maatschappelijke vraagstukken samen aan te pakken.

Fase 2: Verdiepen 
In deze fase zijn de persoonlijke ervaringen met 

betrekking tot de grote maatschappelijke  

vraagstukken gedeeld.

Fase 3: Visualiseren 
In deze fase staat dromen centraal. Wat zijn de dromen  

en ambities voor de toekomst? En hoe ziet de 

samenwerking eruit? 

Fase 4: Vormgeven
In deze fase is stilgestaan bij wat en wie er nodig is om de 

dromen te realiseren. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen. 

Fase 5: Verwezenlijken
In deze fase bespraken we wat eenieder nu al kan 

bijdragen om de dromen en ambities te verwezenlijken. 

In dit hoofdstuk lees je de verslagen per tafel.  
Per tafel komen de volgende fasen in de dialoog aan bod.
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Fase 1: Verkennen
• MBO 17 jaar financiële opleiding, meer met 

duurzaamheid en groene energie doen

• Lid Raad van Commissarissen, drijvende kracht achter 

faciliteren van ontwikkelingen/transities, initiator zodat 

we meer zichtbaar zijn dan dat we aanschuiven bij 

overleggen, fermer standpunt innemen

• Zorg voor iedereen

• Jongeren en arbeidsmarkt, ledenraad Circulariteit, 

duurzaamheid

• Ongelijkheid vs. Onbegrip, tijdens ledenraad geopperd, 

discussie gaat alle kanten op, men spreekt niet dezelfde 

taal. Randstad ander gevoel dan Noorden, hiervoor 

waken, raakt vrijwel iedereen

• Zelfstandig ondernemer/ledenraad, maatschappelijk 

betekent voor mij o.a. werk, en werk = economie 

en bedrijvigheid. Werk is een aanjager van groot 

maatschappelijk probleem, dan gaat het op alle fronten 

beter. Werk is meedoen is participeren. Rol Rabobank  

is participeren in bedrijvigheid. Landbouw, veel ruimte 

in Drenthe, en in bedrijvigheid

• RVC / Universiteit Vanuit een ‘keten’ kijken naar een 

vraagstuk, partijen zoeken die delen kunnen invullen 

en voor Rabobank zelf met name de netwerk- en 

financieringszaken oppakken.

• Vrij brede vraag, technische innovaties en robotics  

keten financiering nodig, daar zie ik kansen

• Audit Rabobank gedrag en cultuur, gezondheid 

stimuleren met producenten en boeren, kans 

om verbinding te slaan tussen producenten en 

eindgebruikers als financier/sparen meer inzetten  

op leefbaarheid wonen, groene oplossingen

Fase 2: Verdiepen 
• Sprak met ondernemer veeteelt landbouw, loopt 

ertegenaan ik kan en wil wel ondernemen, maar we 

hebben een kapitaalprobleem, voor in de keten bij 

onderzoek uitkomen, complex duurt lang en onbekend 

wat eruit komt. Innovatietraject kan wel 10 jaar duren, 

iedereen op zoek naar funding, krediet nodig, keten 

afpellen kom je bij boer uit, ook financier nodig. 

Financieringsconstructieprobleem kom ik tegen. 

• Succes in regio Drenthe, dorpen lopen leeg, glasvezel 

financiering, Rabobank heeft medewerking verleend, 

dorpen betere bereikbaarheid. 

• Voor dichtbij Utrecht, leerlingen die van scholen komen, 

technische opleiding, Rabobank meegewerkt. Rabobank 

help mee om arbeids-/technische opleiding op poten  

te zetten. Rabobank helpt klanten, zet Rabobank in 

ander daglicht. Leerlingen goed onderwijs geven. 

Uitstroom onze klanten krijgen goede arbeidskrachten. 

Goed voorbeeld

• Tegengeluid: Rotterdam, specifieke thema’s voeding 

etc. in stad van betekenis zijn. Zit in meer dan geld. 

Startcollege, mentor programma. Zit niet alleen in  

geld, ook in impact. Welke impact is er gemaakt,  

deel dat, laten zien dat je maatschappelijk vraagstuk 

hebt opgepakt. 

• Hoe kunnen we impact maken, nog niet zo goed om 

dat te etaleren. Markt moet dat ook zien.

• We kunnen wel wat meer vertellen over wat we doen, 

maar overtuigd dat het komt, laat een ander het maar 

vertellen. Trots zijn is mooi, moeten wij dat uitdragen  

of een ander

• Aantal vraagstukken geraakt, zijn dat de vraagstukken 

die er ook spelen? Is er verschil met vorig jaar > Alles 

wat jullie zeggen is oké, dan wordt er wat mee gedaan.

• ING in uitingen, die richten zich op individuen, 

doen ze heel goed. Voelen jongeren zich meer toe 

aangetrokken. Rabobank ons en wij gevoel, hebben 

jongeren het idee dat Rabobank hen snapt? Jongeren 

aan je weten te binden.

• MBO mensen van leeftijd, ING meer ik, Rabobank meer 

wij. Meer mensen jongere leeftijd, toch liever ING. 

75% klasgenoten bij ING, meer eigen controle, minder 

gecontroleerd door ouders. Persoonlijk Rabobank wel 

Tafel 1 
Dialoogbegeleider: Netty Kolsteren 

Verslaglegger: Ingrid Sikkens-Doedens
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• Coöperatie en bank, je hoort je aan spelregels te 

houden als bank. Coöp iets meer vrijheid, minder 

winst, Rabobank forum voor klanten en stakeholder. 

Actief iets nieuws opzetten. Bijvoorbeeld boer die 

lokale producten op de markt kan zetten, financieren, 

Coöperatieve rol pakken. Minder financier, maar met 

elkaar doen.

• Noord-Nederland gas en olie, actief waterstof, Rabobank 

met universiteit, geld bij elkaar, snel opschakelen en 

verder ontwikkelen. Vanuit Coöperatieve gedachte, om 

verder te ontwikkelen. Forum, je kent bijna alle partijen 

uit de markt.

• Aanvullend op de rest: lange termijn, aanvullend op 

impact. Rotterdam constant op zoek naar nieuwe 

initiatieven. Krachtiger, wat kun je in 5 jaar doen.  

Impact transparanter. Over langere termijn resultaten 

op langere termijn. Andere vorm van impact. 

• Stabiliteit voor corona, ondersteund worden.  

Boeren, meer in groene energie. Meer in universiteiten 

investeren. 

• Aanvulling: Rabobank kans 2 kanten van de medaille 

bij elkaar brengen. Amsterdam, overtollige producten 

van boeren aangeboden in de binnenstad. Echt bedrijf 

van maken. Overproductie van agrarische producten + 

helpen van armere mensen. Ook in verlengde met lange 

termijn beetpakken. Maar zeker ook op korte termijn. 

• Kinderen basisschool, worden steeds dikker, meer fruit 

en groente op scholen van boeren die hier teveel van 

hebben.

• Aanvulling: lange termijn misschien beginnen met korte 

termijn. En dan doorpakken naar lange termijn. Lang en 

korte termijn kunnen elkaar versterken.

Fase 4: Vormgeven
• Kan op gebied van energie-innovatie etc. Rabobank 

staat midden in ondernemerschap

• Als ik het over de Coöperatieve gedachte heb: niet 

proactief met klant in gesprek, bijvoorbeeld energie 

Coöperatie, windmolen, hoe in Coöperatief verband 

doen. Aantal veeteelt/akkerbouw, soort herenboer

heel fijn. Moeder mag controleren wat er met  

geld gebeurt.

• Hoe vind je dat Rabobank op jongeren inspeelt, 

vraag aan persoon die werkt met gedrag en cultuur. 

Niet helemaal op de hoogte Rabobank/ ING. Kijk 

meer vanuit gedrag vanuit de bank, worden regels 

nageleefd, meer vanuit de controlekant. Wat merkt de 

externe stakeholder hiervan. Wie zijn wij als Rabobank? 

Misschien heeft Rabobank zelf een gekleurd beeld.

• Meer klantgericht kijken naar de behoeftes van de klant. 

Ondernemer/jongeren etc. Zit in agrarisch gebied, 

Rabobank te specifiek aan regels, snap ik  

vanuit Europese bank. Beter uitleggen. Agrariërs  

gaan vertrekken. 

• Processen duren soms wel heel erg lang, bijv. 

adviesgesprek aanvragen, kan wel 6 weken overheen 

gaan. Rabobank meer klantgerichter, aansluiten bij 

gedachten van de klanten, kan de bank nog hele grote 

stappen maken.

Fase 3: Visualiseren 
• Hoe wil Rabobank meer op jongeren inspelen  

(houding en gedrag)

• Ik denk dat er meer op jongeren ingespeeld moet 

worden door zich aan studies te verbinden

• Rabobank schouder aan schouder met klanten en 

leden, vraagstukken samen op te pakken, zou mijn 

droom zijn. Wel pijnlijk om te horen dat het nu nog  

niet zo is

• Idee Coöperatie verder uitgerold willen zien. Boer 

in de regio zelfvoorzienend, Rabobank kan prima in 

participeren. Circulair. Ieder pakt zijn rol

• Gezien corona en situatie komt moeilijke tijd aan, 

Coöperatieve gedachte hiervoor inzetten. Samen er 

sterker uitkomen. Bank het baken, klanten door woelige 

tijden heen helpen. Rabobank meer doen dan andere 

banken. Coöperatie pakt dit moment om achter de 

klanten te gaan staan, op aantal thema’s, om door  

aantal transities heen te komen. Meerwaarde zo op  

tafel komen.
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doelstelling te hebben, hetzelfde optuigen, ook voor 

andere ondernemers. Zodat deze de Rabobank  

ook zien als facilitaire onderneming. 

• Jeugd in hele lijn doorgetrokken zien. Dat jeugd ook iets 

tegen Wiebe zegt. Hoe krijgen we alle doelgroepen zo 

goed mogelijk gemobiliseerd naar Rabobank

• Extra droom: misschien Coöperatie en bank scheiden: 

winstbestemming in lijn met behoeftes leden. Drang 

om samen te doen. Hoe Coöperatief vriendelijk 

bankieren versus strakke regels van bankieren.

• Coöperatieve identiteit sterker, nu wat krampachtig. Wil 

je je onderscheiden dan Coöperatieve identiteit sterker 

doen. Je moet jezelf onderscheiden in de markt. Midden 

in de samenleving, lokale gemeenschap helpen. Meer in 

DNA moet zitten, waardoor beleving meer wordt.

• Klanten zien bank toch als degene die contact heeft 

met deze klanten (bijvoorbeeld hypotheek wordt 

afgesloten door medewerker uit het dorp) Coöperatie 

en bank prima samen

• Heeft te maken met houding en gedrag: ANWB 

bijvoorbeeld kinderen van ANWB-leden gratis lid maken, 

gratis naar verkeerspark etc., kinderen automatisch lid 

daarna als betalend/ Rabobank hoe om te gaan met 

geld en hoe om te gaan met gezond eten. Kinderen in 

veel eerder stadium betrekken.

• Jongeren, wat en wie is Rabobank, heel jong meenemen. 

• Waar halen we de tijd vandaan om dromen te realiseren. 

Mensen lopen nu al te zuchten. Dromen zijn zonder 

beperkingen… 

• Lastig om Coöperatie en bank samen zien, mensen 

nu al te druk. Je hoeft niet alles bij de medewerkers te 

leggen. Kracht van Coöperatie om mensen aan elkaar 

te verbinden. Rabobank neemt vaak initiatief dat niet 

helemaal landt

• Eens met wat hiervoor gezegd is. Coöperatie met stukje 

bank. Hoe kun je 1.2 miljoen mensen, leden, samen 

verbinden. Bank erachter meelopen en faciliteren.

• Agrarische kolom fantastisch opgesteld. Goed om 
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• Vanuit audit aandacht geven aan de Coöperatieve 

ambities en in hoeverre die worden gerealiseerd

• In ledenraad een aantal zaken bespreken, zoals 

het platform, de coöperatieve gedachte m.b.t. 

energiecoöperatie. Hoe jeugd te benaderen/betrekken

• De impact meer zichtbaar maken

• Enschede: stad in de periferie, lastige combinatie.  

Als ik naar dorpsbank ga krijg ik hypotheek, als je vader 

goede klant was, kreeg jij je hypotheek ook wel. In dorp 

samen doen, logisch. Bankmedewerker in de kramp, wil 

lokale gemeenschap wel helpen, maar zit aan alle regels 

van de bank. Dit is lastig. Probeer het niet teveel zelf te 

vereenzelvigen.

• Eens met wat jullie zeggen, community bank in 

Amerika, 100k opzetten bedrijven helpen. Coöperatie an 

sich apart funden. Dingen doen uit algemeen belang, 

ander meer bankbelang. Geld van bank besteden aan 

community, niet gelijk geld uit te halen. Business is vaak 

gunnen, klanten wil fijne gevoel hebben. Bank moet 

goed zijn voor de samenleving. 

• Connectie met klant maakt hoe klant je ervaart. Hoe 

dichter bij de klant hoe beter.

Fase 5: Verwezenlijken
• Arbeidsmarkt: ondernemen vanuit sociale gedachte. 

Als je partij als Rabobank bent, pioniers wijzen op de 

ondersteuning die Rabobank biedt bij maatschappelijke 

vraagstukken. Practice what you preach

• Ik zou graag een focus geven aan elk RVC-lid samen met 

groep leden om bepaalde thematiek ook werkelijk  

in regio vlot te trekken

• Kan ook op het gebied van energie, innovatie etc.  

En Rabobank staat midden in ondernemerschap

• Van energie, innovatie etc. En Rabobank staat midden  

in ondernemerschap 

• Ondernemen met een maatschappelijke betekenis

• Pioniers wijzen op de ondersteuning die de Rabobank 

biedt bij maatschappelijke vraagstukken

• Ik zou graag een focus geven aan elk RvC-lid samen met 

een groep leden om bepaalde thematiek ook werkelijk 

in regio vlot te trekken

• Vanuit mijn werkachtergrond de Rabobank actief 

betrekken bij vraagstukken die spelen waar ik denk dat 

de Rabobank een toegevoegde waarde heeft voor de 

oplossingsrichting
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• Rabobank heeft grote invloed, als een van de grootste 

coöperatieve banken, om mij als ondernemer te 

ondersteunen in bepaalde richtingen.

Fase 2: Verdiepen 
• Als ik naar mijn eigen gezin kijk, vier jongeren thuis  

die in deze tijd een behoorlijke uitdaging hebben en 

hier regelmatig over praten. Vooral mijn eigen kinderen 

die de mogelijkheid hebben te studeren en een 

veilige thuis hebben. Probleem is echter huisvesting, 

daar hebben zij zorg. Kinderen geven aan dat zij zeker 

nog niet van ons af zijn en zij thuis blijven wonen. 

Huisvesting in algemene zin is een probleem in de 

metropool regio Amsterdam.  

Eigen woning is niet bereikbaar en dat is iets wat ik  

zie als groot maatschappelijk thema waar Rabobank  

een bijdrage aan kan leveren. Naast andere problemen 

door de huidige tijd, maar laten we daar nu even niet 

op ingaan. Huisvesting is een belangrijk thema vanuit 

mijn ervaring.

• Ik hoop voor jongeren dat ze weer wat meer naar 

buiten kunnen. Sollicitatiegesprekken online zijn 

echt wel anders dan face-to-face en ik hoop dat we 

dat volgend jaar weer in fysieke vorm kunnen doen. 

Ondanks dat we meer thuis zullen blijven werken, maar 

hopelijk niet volledig. Jongeren zullen geen problemen 

hebben met deels thuis werken. Maar voor nu kunnen 

we het onderwerp corona misschien even laten rusten.

• Wil ik wel op inhaken. Wordt gesproken over een 

woningtekort en aanbod de komende jaren. Het is 

namelijk tamelijk vol, drukbevolkt. Vanuit de landbouw 

is het de stikstofdiscussie. De boerenprotesten zijn 

gericht op de plannen van minister Schouten.  

Alleen later in de discussie komt naar voren dat we  

een algeheel ruimtetekort hebben. We kunnen niet 

bouwen. Alle vormen van bouwen hebben invloed op 

ons leven. We hebben gewoon een discussie over het 

getouwtrek om de ruimte. 

Fase 1: Verkennen
• Mijn vrouw is lid van de ledenraad. Ik ben zelf lid van de 

cliëntenraad in de zorg. 

• Associatie: Hoe gaan we met de ouderen om en hoe is 

de zorg op dit moment geregeld en wat kunnen we als 

Rabobank hierin betekenen.

• Ik ben in het dagelijks leven parttime CFO bij een aantal 

MKB-ondernemers, adviseer MKB ondernemers. Gezin 

met 2 eigen dochters en twee bonuskinderen. Ik ben 

daarnaast actief bij een stichting die zich inzet voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

• Rabobank is bij uitstek een fantastische ambassadeur  

en heeft de netwerken met een goede verbindingsrol 

om partijen bij elkaar te brengen.

• Ik woon in Utrecht. Ben klant, zit in de ledenraad en 

zit ook in de commissie van het stimuleringsfonds. 

Werk zelf in sportmanagement en marketing. Help 

sportorganisaties en sportverenigingen. Ben blij 

dat er iemand is die iets doet voor mensen met een 

beperking. Geef zelf skiles aan mensen met een 

beperking.

• Ik kijk vooral vanuit de sport maar ook vanuit een brede 

kijk op de maatschappij.

• Ik ben 20 jaar, HBO rechten. Zit in de jongerenraad bij 

Rabobank regio Den Haag. Bestaat nu 1,5 jaar. Ben bezig 

met een project vanuit de jongerenraad, een platform 

voor eenzame jongeren. 

• Ik denk dat ik mij wel kan aansluiten bij wat eerder is 

gezegd, dat Rabobank er al veel mee bezig is. Dit merk 

ik aan de kansen die ik krijg.

• Verantwoordelijk voor Rabo Foundation. Drie kids  

en getrouwd. 

• Maatschappelijk thema voor mij is inclusiviteit. 

• Met ook oog voor duurzame vraagstukken. 

• Kom uit Noord-Brabant, melkveebedrijf met ouders. 

Ik bankier bij Rabobank. Mijn broer is werkzaam bij 

Rabobank, zodoende ben ik uitgenodigd. Verder niet 

goed kunnen volgen door problemen met internet. 

Tafel 2 
Dialoogbegeleider: Michael Veenker

Verslaglegger: Caroline Veldhuis
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kunnen vast houden. Dingen snel opzetten. Dat we dat 

kunnen behouden

• Ik ben van mening dat corona ook goede dingen mee 

brengt. Innovatie en dat we ons als echte Nederlanders 

gedragen, als hardwerkende Nederlanders. Doordat we 

meer samen zijn, komen er nu meer problemen naar 

boven. Bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren. 

Voor corona was ik hier niet van op de hoogte. We zijn 

gezelschapsdieren. En ikzelf heb nog een voordeel met 

een groot sociaal netwerk. Hierdoor realiseerde ik  

dat niet alleen ouderen maar ook jongeren steun  

nodig hebben. 

• Thuis werken is op zich prima, maar onderwijs thuis 

is weer iets heel anders. Door thuisonderwijs is de 

kwaliteit enorm naar beneden gedaald. Ook goed 

om te kijken hoe je dat oplost. Komt vooral doordat 

docenten niet zijn opgeleid om op deze manier les te 

geven. Ik ga nu 1 dag per week naar school voor een 

communicatievak. Maar rechtsvakken worden thuis 

gegeven. We kunnen minder opdrachten doen.  

Hebben geen tijd voor extra begeleiding. En wanneer 

ik kijk naar het financiële plaatje, dan betalen we net 

zoveel geld voor onderwijs, maar je leert een stuk 

minder. Begeleiding is gewoon enorm belangrijk voor 

onderwijs en dat mist nu.

• Als dit te lang duurt heeft dit impact op de jongere 

generatie en daar kunnen we op langere termijn last 

van hebben. Dat is wel een zorg. Dit mag niet te lang 

duren. Ik ervaar ook wel als ouder dat onderwijs op 

zich enorm conservatief is, maar nu gebeurt er wel 

veel. Corona heeft ook een positieve verandering op 

onderwijs. Maar we zijn mogelijk nog niet creatief 

genoeg op dit vlak. Er zijn best nog wel veel locaties 

op 1,5 meter waar studenten wel bij elkaar zou kunnen 

komen. Los dat het ook een mooie tijd zou moeten zijn 

voor hen. 

• Merk je dit ook in jouw omgeving? 

• In die zin dat we woningen te kort hebben. Jeugd  

kan maar amper aan een huis komen. Wijken uit naar 

andere dorpen vanwege de prijs. Het wordt steeds 

drukker bevolkt. 

• Ik wil graag aanvullen op wat er net is gezegd over 

corona. Je ziet om je heen dat dingen veranderen. Weet 

niet of wanneer er een vaccin is, of het probleem dan 

opgelost is. Maar hierna zou je toch weer redelijk naar 

normaal terug moeten kunnen. Ik denk dat ik redelijk 

naar normaal terug kan. Internationaal reizen is voor  

mij belangrijk maar dat wordt wel een uitdaging.

• Een groot deel waar ik qua werk mee bezig ben, 

het sporten, mag op dit moment niet waardoor we 

doelstellingen niet kunnen uitvoeren en dat is heel 

jammer. Deel wel de mening van zojuist dat we weer 

naar een soort van normaal kunnen. Niveau van reizen 

zal niet meer op hetzelfde niveau komen. Dat zal 

waarschijnlijk blijvend anders zijn.

• Door corona zijn we ontzettend flexibel geworden. 

Bijvoorbeeld op deze manier vergaderen en heel 

inventief zijn. Problemen die we toen hadden, daar 

hebben we nu oplossingen voor. Bij Rabo Foundation 

hebben we normaal ook veel reizen. Doordat we niet 

vliegen is er nu geen belasting meer op het milieu  

en werken we daarnaast veel efficiënter. 

• Sociale kant moeten we ook wat op vinden. Geld dat 

we overhouden kunnen we nu inzetten voor andere 

dingen. Zeker voor onze jeugd zouden we op zoek 

moeten naar nieuwe oplossingen.

• Voor de crisis geen woningproblemen. Veel 

bedrijfspanden zijn nu over en wij wonen bijvoorbeeld 

nu in zo’n pand. Wil wel graag naar een Rabo-

ontmoetingsplek om collega’s te spreken. We kunnen 

heel anders gebruik gaan maken van ruimtes. 

• Ik deel de ervaring dat er positieve kanten aan zitten.  

De snelheid hoe we dingen voor elkaar hebben 

gekregen. Alle initiatieven die we lokaal hebben gedaan 

om de zorg te ondersteunen. Dat soort initiatieven 

zijn in no time gerealiseerd en de hoop is dat we dat 
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verdrietig zijn omdat de ander veel meer heeft mee 

gemaakt. Mijn droomwereld is dat er geen kinderen 

meer zonder ontbijt naar school toe gaan. Zou mooi 

zijn wanneer we daar wat aan kunnen doen. En voor de 

toekomst van onze jeugd dat iedereen de keus heeft 

om te studeren en de mogelijkheid heeft om op zichzelf 

te gaan wonen.

• Daar ben ik het wel mee eens. Achter ieder gezin zit een 

verhaal. Een kind hoeft niet zonder ontbijt naar school. 

Schulden, scheidingen, die schuldenproblematiek is wel 

een vraagstuk.

• Wat ik heel erg merk aan mijzelf is dat ik het soms 

lastig vind hoe we met elkaar om gaan. Of dat het een 

stukje individualisme en polarisering is. Er is best een 

deel van de contacten waarbij ik denk hoezo, waarom 

kan iemand zo op mij reageren. Ik heb het gevoel dat 

we meer naar elkaar moeten om kijken, meer met een 

lach. Als we dat zouden doen, dan gaan dingen een 

stuk makkelijker. Met een glimlach en met een open 

houding elkaar benaderen.

Fase 3: Visualiseren 
• We wonen in een utopische wereld, zo goed als we het 

met elkaar hebben. Mijn gevoel zegt dat het vaak over 

cosmetische dingen gaat. Wat dan mijn droomwereld is, 

vind ik heel lastig. Er zijn veel verschillen in het land.  

Ik heb daar niet echt direct een beeld bij, bij een droom. 

We hebben het hartstikke goed met elkaar. 

• We leven in ons paradijs maar we hebben wel allemaal 

onze eigen problemen. En hoe kunnen we Nederland 

een beetje beter maken. 

• Tevredenheid is aan een regio verbonden. Ik woon 

in een rijtjeshuis, heb het goed, kan dingen kopen. 

Aan de overkant wonen mensen die het minder goed 

hebben. Kijk ook eens naar de Schilderwijk in Den Haag. 

Over het algemeen gaat het goed in alle peilingen, 

maar het kan altijd beter. Ik denk dat dat iets is hoe je 

een droomwereld kan realiseren. Onze eisen liggen 

anders, onze droomwereld, een goed leven voor alle 

Nederlanders in plaats van bepaalde groepen.

• Ik zie het als een vergelijking met verdriet. Ik mag niet 
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goed. Maar als je het hebt over de culturele mix van 

diversiteit, dan hebben we nog veel te winnen. Lastig 

hoe we dat kunnen realiseren. Ook bijvoorbeeld bij 

de samenstelling van de Ledenraad. We hebben een 

diverse mix in de omgeving maar niet in de Ledenraad. 

Hoeveel moeite we ook doen, het lukt ons niet. Droom 

zou zijn om een betere mix te krijgen. Dan komen alle 

maatschappelijke vraagstukken beter naar boven.  

Die zullen anders zijn bij mensen met een andere 

culturele achtergrond.

• In Utrecht is hetzelfde probleem. De sport is een van 

de mooiste plekken waar integratie en alles samen 

gaat. Voor het bedrijfsleven en de overheid is het best 

interessant om te kijken hoe dat daar gaat. Daar is het 

vanzelf gegaan. Binnen een vereniging ontstaan ook 

problemen maar in de sport wordt dit weer opgelost. 

Als het niet vanzelf gaat, kun je misschien beter regels 

opstellen hoe je het wel kan regelen. Door in gesprek 

te gaan kom je er ook achter waarom er überhaupt 

bijvoorbeeld geen interesse is vanuit bepaalde culturele 

groepen.

Fase 4 & 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
• Ik denk dat je wel realistisch moet gaan kijken. Moet 

deels vanuit de mens komen, want Rabobank kan 

allerlei goede initiatieven leveren, maar als je er zelf 

niets mee doet of zelf niet de motivatie hebt, dan 

denk ik dat die dromen niet zo snel gerealiseerd gaan 

worden. Aardiger zijn voor elkaar moet gewoon uit 

iemand zelf komen. Ook opvoeding is belangrijk om 

dingen te kunnen bereiken.

• Ik heb ideeën over de rol van Rabobank. Gaat heel 

erg over ontmoeten en in dialoog gaan en ik denk 

dat Rabobank dit al heel goed doet. De eerste aanzet 

daartoe blijven geven. Ook überhaupt het lid zijn van 

een bank zorgt dat je ergens bij hoort. Op een snelle 

manier informatie delen en dat op de juiste toon. Dus 

dat de bank vriendelijk is. En de omgeving zo divers 

mogelijk maken en vooral mensen proberen te bereiken 

die hier niet aan willen mee doen. Gun elkaar een paar 

• Op straat groet ik. In Den Haag werkt dat niet. Het zijn 

de kleine dingen dat je je op je gemak voelt en dat 

geldt ook voor Rabobank. Contact wat er vroeger was, 

is er niet meer en is dat dan de goede kant waarop we 

gaan? Droom: ik ondersteun wat er eerder is gezegd, 

het contact met de mensen herstellen. Meer een 

dorpsgevoel, meer een samen gevoel creëren.

• Meer in communities, veel lokaler, voor elkaar zorgen. 

Droom is dat we wat meer gezelliger, open, vriendelijker 

met elkaar om gaan. De zorg voor elkaar zijn we een 

beetje kwijtgeraakt. Als we dit terug laten keren, lossen 

een hoop dingen op. Op te veel plekken gebeurt het  

te weinig.

• Er zijn best initiatieven waar mensen wel meer op elkaar 

zijn gaan letten. En als we dat volhouden zou dat goed 

zijn. Sociaal gedrag zou moeten veranderen. Je ziet dat 

mensen elkaar weer leren kennen en mensen helpen 

elkaar weer. Ik weet dat het op het plattenland normaal 

is, maar ik hoor ook dat het daar minder wordt. 

• Veel groepen staan tegenover elkaar. Zou mooi zijn als 

dat een beweging is die we de andere kant op kunnen 

krijgen. Ik had een andere droom, maar ik herken ook  

de droom van eerder om meer open naar elkaar te zijn. 

Dat zou mijn kwaliteit van leven vergroten.

• Hoewel we niet één centrale droom hebben, hebben 

we wel een overkoepelende droom. Dat iedereen een 

beetje normaal tegen elkaar doet. Ik kan mij vinden in 

alle dromen die ik hoor. Dat zou fantastisch zijn.

• Ik heb een tweezijdige droom. De eerste is inclusiviteit. 

Dan hoop ik dat deze tafel een andere samenstelling 

gaat krijgen, dat Rabobank ook in de Algemene 

Ledenraad en de Ledenraad een representatie is van de 

diverse groepen in onze samenleving. 

• Tweede droom is dat we ons veel bewuster moeten zijn 

van de dingen die we doen. Bijvoorbeeld bij het kopen 

van chocola. Als we daar de echte prijs van zouden in 

zien. Dat zou ons helpen bij het maken van keuzes. Geef 

consumenten een keuze door het inzichtelijk te maken.

• Inclusiviteit is net aangehaald, dat is best een zorg. 

Als je naar deze tafel kijkt qua man-vrouw gaat het 
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jaar om zo positief gedrag te krijgen. Gaat dus vooral 

om de toon van communiceren van de bank.

• Kijk naar de Rabobank clubsupportactie. Geeft 

saamhorigheidsgevoel, gevoel van sentiment en dit 

geeft een positieve bijdrage. 

• Ik vind als je kijkt naar wat we als Rabobank al 

allemaal doen. Dat we in het verleden hier te weinig 

ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Wanneer we dit 

beter doen, dan raken veel meer mensen bewust van 

wat we doen. En dan met een positieve tone of voice.

• Ik zie wel dat dit beter aan het worden is.

• We zijn als RB met ontzettend veel ambassadeurs bezig 

als een olievlek door het land.

• Er komen te veel mensen op deze wereld. Bank zou 

wereldwijd dingen kunnen steunen op het gebied van 

geboorteplanning. Want het gaat echt niet goed, er 

wonen te veel mensen op één plek. Daar maak ik mij 

veel zorgen over. Laat Rabobank ook kijken wat ze op 

dat gebied kunnen doen.

• Ik snap deze zorg. Rabobank zou niet alleen de 

financiële kant maar ook vanuit de ecologische en 

sociale kant kunnen kijken naar het financieren. Dat 

kun je ook doen bij het financieren van bijvoorbeeld 

woningen.  
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aansluiten van opleiding en onderwijs en levenslang 

leren en ontwikkelen van de werkgelegenheid en hoe 

zorg je voor elkaar (veilig, schoon, of hoe voor zzp 

broodfonds, of mantelzorg). 

• Werkgelegenheid – opleiding – zorg (hoe zit dat er dan 

over 10 jaar uit)

• Zwaar onderschat wat de invloed is op de jeugd 

van deze WOZ ontwikkeling; Ontwikkeld van een 

maatschappelijk diensttijd voor jongeren tussen de 

18 en 20 jaar voor 4 periodes van 6 maanden om 

maatschappelijk diensttijd te lopen. Om te komen tot 

een concreet platform waaruit concrete stageplekken 

worden gecreëerd. 

• We moeten gewoon doen, niet te veel blijven praten en 

niet bang zijn dat er een keer iets misgaat. Vrijheid en 

veiligheid hebben om bij te sturen. 

• De rol van de Rabobank is om te zorgen voor de 

verbinding. Zodat je komt tot commitment en werk je 

langs de as van zo’n bedrijfsterrein om zo cohesie te 

krijgen. Dan vind je elkaar en krijgen je zaken samen 

geregeld. Als Nederland voetbalt zit iedereen voor de 

tv dat heb je een grote mate van samenhorigheid. Dus 

als je samenwerkt met Rabo en regionale partners over 

verschillende lagen en met verschillende facetten dan 

kun je samen zaken oppakken. 

• Daar ontstaan dan weer nieuwe initiatieven. 

• Overheid zorgt voor een hele hoge regeldruk. Er zijn 

zoveel regels vanuit de overheid dat je dan niet in staat 

bent om samen tot praktische afspraken te komen. Er 

moet allemaal controle plaatsvinden, waarom gaan we 

niet uit van vertrouwen. Op deze manier wordt het geld 

niet goed besteed.

• Dit dilemma bestaat ook binnen de Rabobank. Lokale 

Banken, Kringen en de Centrale Organisatie hier is ook 

altijd discussie over. Samenwerking tussen de drie is 

cruciaal om tot een succes te komen. Binnen de Rabo 

maken we ons druk wat een ander wel of niet doet. 

• Zorg dat je transparanter wordt ook vooral op Centraal 

Fase 1: Verkennen
• Samen naar een doel streven (melkveehouderij (450 

koeien), lid van ledenraad Friesland Rabobank en 

houder van een paardenpension); 

• Samenwerken (Werkzaam bij CWZ-zorgverzekeraar, en 

Lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank).  

Er zijn nu te veel in silo’s. In tijden van COVID zijn we wel 

in staat om samen te werken maar als het weer goed 

gaat gaan we toch weer in het oude gedrag;  

meer werken vanuit vertrouwen i.p.v. angst.

• Kijkend vanaf het balkon naar het plein is dan een 

bedrijventerrein (horeca exploitant Amsterdam en lid 

van de ledenraad van de Rabobank). In deze uitdagende 

periode is het des te belangrijker om samen projecten 

aan te gaan die de maatschappij helpen. Een goed 

voorbeeld is het ‘boeren voor buren’ dat in Amsterdam 

is opgestart direct naar het begin van de crisis in maart; 

• Op het bedrijventerrein staan de mensen centraal en 

wat zou het toekomstbeeld van die mensen kunnen 

zijn op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en 

zorg? (Ondernemer/ mede eigenaar Autoleasebedrijf; 

oprichter st. Zaan en wandel in strijd tegen borstkanker 

en voorzitter van Ondernemingsvereniging van 

Wormerveer) - vanuit ondernemerschap verbinding  

te zoeken en ons daarmee in te zetten voor de aanpak 

van borstkanker.

• Onzichtbare hulpbehoefte zichtbaar maken (coaching 

begeleider (zelfstandige)/ledenraadslid Drenthe) 

Drijfveer gericht op mensen die niet zichtbaar zijn voor 

de maatschappij, zoals bijvoorbeeld de hoogopgeleide 

werklozen.

Fase 2: Verdiepen 
• Werkt aan WOZ-bedrijventerrein. WOZ -waarde van een 

bedrijventerrein – als je kijkt naar een bedrijventerrein 

x aantal bedrijven x aantal mensen --. 500 ondernemers 

bieden aan 4500 mensen werk. Dit biedt een 

toekomstperspectief. Denk aan het goed laten 

Tafel 3 
Dialoogbegeleider: Els van den Wollenberg

Verslaglegger: Geertje van de Streek
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vanzelf. Dan moet je wel partijen hebben die hiervoor 

willen gaan.

• In de regio een actieve samenwerking. Hier een hele 

actieve Rabobank. We zijn samenwerkingen aangegaan 

met andere regio’s. Ook regionale samenwerking en ook 

bij een dergelijke sessie het grotere geheel te maken. 

Overkoepelend daarover met elkaar in gesprek te gaan. 

De digitale wereld van nu versnelt het niet echt. Maar 

het zal zich op een later moment wel verder uitbreiden. 

• Brasserie 2050; het eten wat wij op ons bord krijgen 

heeft zo’n 30.000 km aflegt voordat dat op ons bord 

ligt. Het doel is een korte voedselketen wordt ook heel 

belangrijk ook maatschappelijk en we zijn met een 

groep heen en weer geweest naar boeren en de haven 

om te kijken wat we kunnen gaan doen op dit gebied. 

Hoe we productie sneller naar de stad kunnen krijgen. 

Boeren van Amstel (coöperatie) hebben samen o.a. 

kwark, ijs op de markt gezet. Leuk product. Vraagstuk 

niveau van de Rabobank en wat je kunt betekenen voor 

de Lokale Banken en Kringen. Voorbeeld is RKS, toen het 

in zijn opstartfase zat. Bijna weer in de situatie dat de 

Lokale Banken en Kringen het zelf moeten doen. 

• De centrale Rabobankorganisatie werkt niet conform de 

zeester metafoor. Meer met elkaar delen en daar juist de 

centrale regie over nemen en niet vanuit centraal een 

initiatief opzetten en dat naar de rest uitdragen wat ze 

moeten doen.

• Wat wil je samen neerzetten in vrijheid en vanuit 

welke regels. De snelheid van de veranderingen en de 

markt worden we ook door beïnvloed. Niet alleen het 

centrales stuk van de Rabo. Steeds sneller moeten we 

gaan denken. Maar het gaat vooral om dat we het  

gaan doen. 

• Dat we gaan samenwerken en dan zaken in beweging 

brengen binnen de mogelijkheden die er zijn. Een 

kleine stap kan je beweging krijgen. Dan gaat het 
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waardoor te weinig divers geluid uit de maatschappij 

gehoord wordt. Kan je meer werken aan concurrerende 

tarieven en coöperatie fonds. Dit is waardevol. 

• Visie WerksOnderwijsZorg (WOZ) over de 

bedrijventerrein en onderwijs als vanzelfsprekendheid 

wordt. Waar stages in aansluiting op het onderwerp 

opgepakt en geborgd en omarmd worden door de 

bedrijventerreinen. Als deze radartje gaan draaien 

dan kan je vanuit zo’n bedrijventerrein allerlei 

zaken ontwikkelen om ihkv ontwikkeling van de 

werkgelegenheid. Een goede verbinder hierin zou de 

Rabobank kunnen zijn.

• On stage verhaal van de Rabobank waarbij ook de 

aandacht uitgaat voor ontwikkeling van ondernemers 

op locatie een workshop; vergroten van het netwerk en 

ook bewust met zichzelf bezig zijn. Ik vind dat mooi in 

het kader van het ontwikkel stuk. Kan meer in het kader 

van samenwerking. 

• Rabobank zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de 

groepen die minder/niet zichtbaar zijn. Zij zouden hier 

een partnerrol in kunnen spelen. 

• Verschillende Communities een gebied opzetten/

benaderen; Vroeger in ieder dorp een Rabobank. 

Communities kunnen ontstaan vanuit onderneming, 

sector, ouderen, jongeren, thematisch, je kunt van alles 

bedenken. Om op die manier een netwerk op gang te 

krijgen. Veel mensen en bedrijven kunnen dan meer aan 

elkaar hebben dan dat nu gebeurt. 

• Opinie van Rabobank meer op landelijk niveau gaan 

brengen. Politiek correct opinie uitdragen ten aanzien 

van bepaalde onderwerp zoals zorg en Landbouw. 

• Rabobank durft onvoldoende op te komen voor haar 

leden. Echte problemen dan ook echt duurt kunnen 

aanpakken. Zoals de landbouw stikstof problematiek 

aanpakken, pak de zwaarste problemen nu eerst aan. 

De ander zaken die komen wel. 

om het tot de groothandel te kunnen krijgen, gaat 

gepitched worden en het beste idee wordt dan ook 

gefinancierd door Rabo. Samenwerking gezocht. 

• Marketing voor de boeren en het is van belang om  

zijn producten kwijt te kunnen; foodketen, kleine hubs 

waar bij de hubs direct aan de Amsterdamse horeca  

te leveren. 

• 10% van de boersector kan daar wat mee (kan 

biologisch worden er is nl. niet genoeg afzet).  

Het is wel van belang om het in perspectief te plaatsen. 

Situatie verschilt heel erg per omgeving. We willen hier 

wel in mee werken als boeren, maar we worden ook wel 

beperkt door de regels en we moeten hier ook  

wel beloont (prijstechnisch) voor kunnen worden.  

Zijn kleine gebieden waar dit kan en gebeurt.  

Om op een lijn te komen en daar hebben we ook de 

consument bij nodig

• Elke provincie heeft een eigen regionale betrokkenheid 

met zijn eigen vraagstuk. Dergelijke initiatieven is  

wel een eerste aanzet om van te leren en vanuit  

dat perspectief het juist als een olievlek te kunnen  

laten uitbreiden. 

• Regeldruk van de overheid moeten we een oplossingen 

voor zoeken. Als sector is het moeilijk om vooruit te 

kijken. Dat moet je niet onderschatten en om ook  

een goed product te kunnen leveren. 

• We gaan voor één Friese Rabobank, dit levert ons  

veel op. 

Fase 3: Visualiseren 
• Rabobank vooral voor de verbinding kan zorgen en 

potentie eruit haalt om samen maatschappelijke zaken 

op te pakken. 

• Netwerk van ledenraad in te zetten om stappen te 

kunnen maken. Door bij elkaar te komen en samen in 

teams en commissies. 

• Als je zegt dat je deelneemt moet je er ook energie en 

tijd in stappen.

• Rabobank als een verbindende factor op allerlei lagen. 

• Diversiteit binnen de ledenraad creëren; Nu te eenzijdig 
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Fase 5: Verwezenlijken
• Kleinere groepjes actief aan het werk een bijdrage 

leveren via de ‘marktteams’ – meer projectmatig aan  

de slag gaan.

• Actief meedenken in de ledenraad en de functies die 

daaraan vastzitten.

• Je oor goed te luister leggen.

• Initiëren van sub groep voor specifiek thema en 

deelnemers zoeken die hiervoor warm te maken zijn. 

Eventueel met niet ledenraadsleden;

• Geef wakkere ledenraad meer regie op de agenda van 

de ALR. Binnen de lokale Raad van Commissarissen 

welke thema’s willen wij op de agenda zetten. Nu wordt 

deze gedomineerd door wat Utrecht op de agenda 

heeft staan. Gaat te veel over governance moet gaan 

over de leden van de bank (te veel intern gericht).

• Mijn eigen bijdrage bestaat uit het feit ik zeker 

1 tot 2 dagen per week een bijdrage lever aan 

maatschappelijke relevante projecten en daar ook 

daadwerkelijk inhoud en vorm aan geef. Zoals: Aan 

de Wandel, Lees Anna’s Huis, Voorzitter van BVNM en 

initiatiefnemer van t’ Lokaal.

• Wens tot vast contactpersoon bij de bank. 

 Fase 4: Vormgeven 
• Goede samenwerking tussen Ledenraad, Directie en 

Raad van Commissarissen. Kunnen we verschillende 

stappen zetten en dat hebben we al gedaan maar daar 

kunnen we dan mee verder gaan. 

• Diversiteit creëren in de Ledenraad daar zitten nu heel 

veel landbouwers in. Het zou goed zijn om juist ook 

andere mensen in de ledenraad te krijgen. Ook in de 

stad hebben ze het moeilijk die zou ik er ook graag bij 

hebben. Kwestie van werving.

•  Hele Rabobank zich als coöperatie gaat gedragen. Te 

weinig voorbeelden vanuit de Centrale organisatie, dat 

men als een geheel de problemen aanpakt. Centrale 

organisatie te direct aan het sturen i.p.v. dat ze samen 

kijken met de kring en Lokale Banken. 

• Coöperatie onvoldoende herkent in de centrale 

organisatie. Dit herken ik juist wel weer in Lokale Banken 

en Kring. Centraal neemt de regie en/of denkt iets uit en 

legt het vervolgens neer bij Lokale Banken/ Kring en dat 

zou juist andersom moeten. 

• Uniformiteit moet er ook landelijk zijn. Zoals 

aansluiting op de 4 Pijlers. Ook lokale kantoren moeten 

voortborduren op deze pijlers. Het is belangrijk als je 

een doelstelling (bijvoorbeeld voor 2020) ook iedereen 

zijn uiterste best doet om dit te halen en te bereiken.  

En Lokale kantoren zijn ook nog veel met hun ‘oude’ 

zaken bezig (zoals het de lokale hockeyclub e.d.) dan 

worden juist de grote zaken vergeten. Dus meer focus 

op de zaken waar je voor kiest als Rabobank.

• Wakkere ledenraad. Het is aan onszelf en de Rabo te 

inspireren en motiveren dat de info bij hen komt. Veel 

kennis in de ledenraad dat nog meer uit nutten. Ga aan 

de tafel zitten ook bij de fondsen. Elkaar ontmoeten en 

opzoeken. 

• Actief in het MKB van de Rabobank; Kennis en financiële 

bijdrage om te kunnen komen tot WerkOnderwijsZorg. 

Mogelijkheid van de Rabobank deel hiervan te 

financieren zodat we het in de Zaanstad kunnen  

laten beklijven; Zou fijn zijn als Rabobank hierop  

aan zou sluiten.
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• Richt zich op werkzoekende, bedrijven met vacatures 

maar ook op vraag en aanbod van vrijwilligers. 

•  9 anderen steden hebben naar dit voorbeeld ook zo’n 

platform opgezet. 

• Rabo draagt hier aan bij. 

• Associatie: starten met lokale benadering voor het 

aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. 

Fase 2: Verdiepen 
• Met een stichting 180 mensen uit de schulden 

geholpen en 1 miljoen euro aan schulden opgelost. 

• Daarna gaan onderzoeken waar beginnen nu schulden. 

• Door verlies van werk, verlies partner, verlies van 

toeslagen.

• Vandaaruit met vrijwilligers gaan kijken om juist met 

die doelgroepen aan de slag om vooraf (voordat de 

schulden ontstaan) inzicht en overzicht te geven. 

• Er wordt gevraagd of Rabo hier een rol in heeft gespeeld. 

• Dit is niet het geval, er ligt wel een verzoek om via  

rabo foundation meer onderzoek te doen zodat de 

kennis ook breder ontsloten kan worden. 

• In hoeverre zijn jullie gelieerd aan schuldhulpmaatje. 

• Hebben we wel in beeld maar hier zijn we niet aan 

gelieerd. 

• Wij werken rechtstreeks met vrijwilligers. 

• Wij streven eerder in beeld te zijn dan schuldhulpmaatje. 

• Wij willen problemen door schulden voorkomen. 

• Voorwaarde is wel goed werkend WMO bij de gemeente. 

• Zou het niet krachtig zijn om juist samen te werken  

met schuldhulpmaatje? 

• (er wordt een verbinding gemaakt tussen twee 

deelnemers) 

• Het is lastig om vrijwilligers te werven. 

• De jeugd komt moeilijk in contact komt met 

vrijwilligerswerk. 

• Het blijkt dat jeugd best op flexibele basis vrijwilligerswerk 

wil doen, als mijn voetbal niet doorgaat kan ik best  

komen helpen. 

Fase 1: Verkennen
• Directievoorzitter lokale bank, eerste ingeving 

deeleconomie. 

• Ik zie een beweging naar een holistische aanpak.  

Kijken waar zitten overeenkomsten en niet waar zitten 

de verschillen. 

• Vroeger tijdperk van de handen, nu het tijdperk van  

het hoofd, toekomst tijdperk van het hart. 

• De vraag is hoe kunnen we samen verder komen. 

• Auditor bij Rabobank. Privé betrokken bij sportclub 

basketbal. 

• Club die sterk verbinding zoekt met de stad en  

jongeren de mogelijkheid geeft kennis te maken  

met de sport maar ook om persoonlijk te groeien. 

• Voorzitter RvC, ook voorzitter ALR coöperatie-

vernieuwing. Daarom extra geïnteresseerd in het voeren 

van de dialoog. Gepensioneerd als bestuurder in het 

onderwijs. Vroeger Samenlevingsopbouwwerker. 

• Associatie; het gedachtegoed van toen keert nu terug. 

Samen dingen oppakken en rabo zou daarin kunnen 

verbinden

• Regiodirecteur Hoppenbrouwerstechniek,  

commissaris lokale bank, voorheen ledenraadslid. 

• Geïnteresseerd waar zitten de knelpunten en waar 

kunnen we iets voor elkaar betekenen. 

• Betrokken bij het opleiden van mensen. 

• Jongeren klaar maken voor de toekomst zodat zij  

ook hun dromen kunnen realiseren. 

• Directeur stichting welzijn Lochem. Nieuwe manier  

van welzijnswerk neerzetten. 

• Lokaal mee aan het experimenteren, gaat leuk. 

• Wordt nu gekeken hoe dit landelijk uitgerold kan 

worden. 

• Via deze tafel kijken of daar verbinder in gevonden  

kan worden. 

• Software-ondernemer Regio Utrecht. Op zoek naar 

medewerkers uit de omgeving. 

• Daaruit is het initiatief Montfoortwerkt uit ontstaan. 

Tafel 4 
Dialoogbegeleider: Caroline van der Burg - van der Pol

Verslaglegger: Saskia Verweijen
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• Met als risico dat de overheid een keer gaat ingrijpen. 

• Probeer de Rabo hier bij te betrekken om een platform 

te creëren voor gesprekken met deze verschillende 

bestuurders. 

• Zijn bestuurders zich bewust van de consequenties van 

hun gedrag? 

• Zij zouden moeten weten dat dit hoog op agenda staat. 

• Ligt denk ik niet aan gebrek aan kennis maar wel 

betrokkenheid van alle betrokkenen (MR, RvT). 

• 20-30% leerling daling per school. 

• Dit hangt samen met wonen-werken-leven. Is er 

voldoende werk- veel mensen - volle scholen. 

• Raakt ook huisvesting, raakt de komst van 

arbeidsmigranten. 

• Maar als je het breed insteekt is wel het risico dat het 

blijft bij praten. 

• Idee waar ik mee speel, aantal bestuurders bij elkaar 

breng en een goede visualisatie met data over risico’s 

van de toekomst, dan kun je samen verder kijken. 

• Rabo zou kunnen helpen door een regionale kadernota. 

• Groot risico, ook in welzijnssector, het gaat vaak over 

• Dus platform om deze flexibele vrijwilligers te matchen 

met vraag naar vrijwilligers. 

• Geen drempel van lange contracten/ verplichtingen  

tot vrijwilligerswerk.

•  Het gaat om sokken aantrekken, administratie doen. 

• Door het flexibel aanbieden van vrijwilligerswerk wordt 

een drempel weggenomen. 

• Vaak wordt het toch van vrijwillig naar vast. 

• Gestart met Montfoortwerk.nl, lokaal gestart, lokale 

jongeren gaan lokale ouderen helpen. Vandaaruit is  

dit initiatief ontstaan. 

• Ik probeer in West-Friesland bij de PO raad voeten 

aan de grond krijgen met het volgende, daling van 

het aantal leerlingen, daardoor dreiging van verlies 

kwalitatief goed onderwijs. 

• Risico dat onderwijsdirecteuren voor hun eigen toko 

gaan en de concurrentie aan gaan met andere scholen. 

• Juist samen kijken hoe je onderwijs in jouw regio 

kwalitatief en duurzaam kan organiseren.

• Moeilijk om betrokkenen rond dit thema aan de tafel  

te krijgen, wethouders, onderwijs, leerling, leraar. 
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aantallen en niet op kwaliteit. Deze sector wordt 

gestuurd op aantallen. 

• Andere discussies wanneer men zou sturen op kwaliteit 

i.p.v. aantallen. 

• Bij ons in het werkgebied is er voldoende jeugd die de 

arbeidsmarkt op wil en kan. 

• Kort voor het afsluiten van vorig schooljaar werden w er 

mee geconfronteerd dat veel scholieren hun stageplek 

waren verloren. 

• Onze organisatie had altijd veel stages. 

• Bij Avans waren 35 stagiaires hun plek kwijt. 

• Binnen bedrijven is in sneltreinvaart nagedacht over 

opdrachten. 

• 30 studenten kunnen koppelen aan een nieuwe opdracht. 

• Kansen aan jongeren bieden, zorgen dat ze geen 

vertraging oplopen. 

• Dit zou breder door het bedrijfsleven opgepakt  

moeten worden. 

• In mijn regio is er vooral maakindustrie, hier zitten ze te 

springen om stagiaires. 

• Het betrof juist studenten uit de sectoren (evenementen-

branche) die door Covid-19 hard geraakt waren. 

• Dus als bedrijf zijn we ook uit onze comfortzone gestapt. 

• Ook als bedrijf samen met opleiding creatief moeten 

zoeken naar passende opdrachten. 

• Energietransitie. Als Rabo willen we bankier zijn van de 

energietransitie. 

• In mijn eigen gebied vorm ik samen met de gemeente 

en ondernemersvereniging een coalitie. 

• Wat kunnen we doen om te verduurzamen. 

• Dit is concreet gemaakt, nu aan het uitwerken. 

• Er zit zon gemeenschappelijkheid op het thema. 

• Dat het netwerken/ leggen van contacten rond dit 

thema heel gemakkelijk gaat. 

• Vraag is wel hoe komen we van plannen tot executie. 

• Vraagstuk is complex door de vele belangen die er bij 

komen kijken, denk aan politieke klimaat. 

• Als je dit samen op wilt lossen heb je ook iets los te laten. 

• Dit geldt voor meerdere initiatieven; als je samen iets 

wilt oplossen heb je individueel ook iets los te laten. 

• E zijn heel veel organisaties of belanghebbenden die 

goed werk doen maar toch is het dan heel lastig om 

sámen effectief een knelpunt op te lossen. Kan Rabo 

hier aan bijdragen? 

Fase 3: Visualiseren 
• De oplossing van ons probleem ligt buiten de kaders. 

• Niet meer bij jezelf houden van logische oplossingen. 

• Juist de kracht van anderen zien. 

• Eigen belang ook opzij kunnen zetten wanneer elders 

het beter is. 

• Door corona komen zaken versneld in beeld. 

• Dat er een plek is waar je met je probleem naar toe kunt 

en waar je, met anderen, kunt werken aan oplossingen. 

• Iedereen een plek vindt waar hij of zij met problemen 

terecht kan voor een luisterend oor en mee kan denken 

voor oplossingen. 

• Het denken in oplossingen is sowieso goed en vaak  

zit de kracht lokaal, dus niet te groot denken. 

• Daaraan toevoegen dat de kennis die regionaal en 

landelijk beschikbaar is wel lokaal ontsluiten.

• Mijn droom, ik ben geen ondernemer geworden om 

sociaal betrokken te zijn, maar dat ben ik wel steeds 

belangrijker gaan vinden.

• Met name door waar ik nu met Monfoortwerkt aan  

kan bijdragen. 

• Mijn visie is dat we in elke stad zoiets hebben als wat 

Monfoortwerkt is. 

• Proberen vanaf hier dit verder te verspreiden. 

• Vaak subsidies voor oplossingen terwijl er ook denkers 

zijn die een route bedenken en om die route te 

onderbouwen steun nodig hebben. 

• Juist die route wil niemand financieren waardoor  

een dergelijk initiatief stuk loopt. 

• Kan Rabo hier iets in betekenen? 

• Rabo kan juist een aanjagende rol hebben. 

• Dat is ook de rol die ze graag vervult. 

•  Dan kun je werken vanuit vertrouwen. 

• Mijn droom is als uitgangspunt te nemen dat  

mensen deugen. 
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• Dan kan beleid vraagstuk gedreven worden beschreven 

en niet oplossingsgericht en stimuleer je dat er lokaal 

naar oplossingen gezocht kan worden. 

• Vertrouwen, zelfredzaamheid een maatschappij waar 

we de kracht ontwikkelen om flexibel en wendbaar met 

zelfredzaamheid te kijken naar wat er wel kan.

• Om niet een sportervaring te hebben. Niet altijd uit 

eigen perspectief dingen te benaderen maar ook 

gunnen. 

Fase 4: Vormgeven
• Vertrouwen, zelfredzaamheid, besef dat je er bent  

en je kunt ontwikkelen omdat je onderdeel bent van 

een gemeenschap.

• Gemeenschapszin. 

• Buiten de kaders, buiten de geijkte ketens. 

• De waarheid bestaat niet maar binnen een lokaliteit 

samen een waarheid creëren, een plek der moeite 

zoeken om samen een perspectief te zoeken voor  

de toekomst. 

Fase 5: Verwezenlijken
• Samenlevingsbouwers. Juist nu wordt veel bezuinigd 

in de welzijnssector. Rabo kan in beeld brengen hoe 

ontstaan schulden, hoe kun je dit voorkomen en wat 

moet je dan doen, dit vereist onderzoek daar kan Rabo 

een rol in spelen. 

• Koppeling maken tussen bedrijven en het sociaal 

domein zodat je samen iets moois kunnen maken en tot 

oplossingen te komen. 

• (Er worden onderling uitnodigingen uitgewisseld om 

samen verder te denken). 

• Brede welzijnsindicator. In onze regio zijn de pijlers 

in die indicator in beeld gebracht. Ondernemers, 

onderwijs en overheid is hier bij betrokken. 

• Niet alleen voor economische vraagstukken maar ook 

voor vraagstukken van sociale domein. 

• Ook hier wordt een lijntje gelegd tussen deelnemers. 

• Oproep om keuzes te maken anders raken initiatieven 

te versplinterd. 

• Ook een oproep om krachten te bundelen. 

• Niet om dingen landelijk op te pakken maar wel om 

kennis te delen en krachten te bundelen. 
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• Lokale verbinding belangrijk om daar dichtbij te blijven. 

• Duurzaamheid en energietransitie en met name kans 

voor Rabo, gemeenten verantwoordelijk voor de 

plannen, dat is nog niet helemaal duidelijk en daar is 

een kans voor Rabo, want wij weten hoe het is om in 

een coöperatie samen te werken. Alleen red je het als 

huizeneigenaar niet en daar zie ik kansen voor Rabo

• Op zoek naar andere manieren van landbouw qua 

duurzaamheid

• Vanuit coöperatieve roots veel doen; coöperatie is 

samenwerken. Dat ligt dicht bij het DNA van Rabo.  

Als Rabobank-organisatie kan je groot denken 

(holistisch en systemisch) maar klein doen.

• Met de structuur van de Rabobank met lokale banken 

is het goed om in de wortels van de lokale initiatieven 

te komen en daar faciliterend in te zijn. Verlies de ziel als 

Rabo niet, je moet de coöperatieve roots blijven pakken. 

• Durf onderscheidend te zijn en niet op andere banken 

gaan lijken

Fase 2: Verdiepen 
• Binnen Rabobank de Kempen twee projecten. Stage 

platform met jongeren, Rabobank heeft partnership 

gerealiseerd met zakgeld en in het netwerk heeft 

Rabobank waarde toegevoegd en bedrijfsleven  

en jongeren worden daar door gesteund. Rabo is  

een aanjager

• Jongeren op de woonmarkt en hoe lastig het is om 

een hypotheek te krijgen. De bank loopt dan snel vast 

in huidige dienstverleningen. En het lukt niet buiten 

de gebaande paden te gaan lopen. Er liggen heel veel 

kansen, maar er blijft ook heel veel liggen door dit niet 

goed op te pakken en te veel laten leiden door regels.

• Waar loop je tegenaan? Als een jongere een woning 

wil van 2 ton en kan via huidige ECB maar 150.000 aan, 

dan houdt het op. Er zijn zeker mogelijkheden om de 

financiering te regelen maar de lokale bank is beperkt 

door huidige regels en dan loopt het vast. Waardoor 

Fase 1: Verkennen – kennismaken 
CHAT: Wat is je Associatie met de centrale vraag  

(in de chat)

• Internet

• Verbonden blijven met de wortels van de Rabobank

• Energietransitie

• Samenwerken

• Lokaal en regionaal samenwerken

• Samenwerking en participatie

• Dialogen opzetten; koppel iemand met een willekeurige 

ander uit je gemeente om daarmee kennis te maken

• Veel vanuit de coöperatieve roots

• Op coöperatieve wijze samenwerken

Start dialoog

• Zijn vraagstukken landelijk of regionaal; samenwerking 

en participatie van burgers zelf wordt te snel gezegd; 

moet van gemeente of Rabo komen, maar burgers 

helpen zelf ook steeds vaker mee aan deze vraagstukken.

• Merk dat heel veel onvrede en oordelen stapelen, 

omdat mensen elkaar niet kennen en zich moeilijk 

kunnen inleven in anderen. Als Rabo dat gaat realiseren 

en mensen met elkaar in contact brengt en bespreekt 

wat je doet en wat je bezighoudt gaat tot meer  

begrip leiden.

• Internet; maak daar meer gebruik van om elkaar te 

ontmoeten. Er zijn genoeg netwerk apps, buurt apps, 

bijvoorbeeld Next door, en daar komen zaken naar 

voren, Achmea is bezig met Buurts -link. En zo kun je 

maatschappelijke vraagstukken samen oppakken. Staat 

in de kinderschoenen, maar het werkt. 

• Rabo zou daar coöperatief dividend uit kunnen keren 

om dit soort dingen te stimuleren en te gebruiken. 

Vanuit de jeugd goede ideeën om mensen meer met 

elkaar te verbinden.

• Kans ligt er om lokaal en regionaal samenwerking op te 

zoeken binnen allerlei maatschappelijke vraagstukken 

omdat we tegen dezelfde uitdagingen aanlopen.

Tafel 5 
Dialoogbegeleider: Ineke de Haan

Verslaglegger: Simone Lathouwers
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• Lokale initiatieven, ook voorbeelden van financiering 

en mogelijkheden zoals Utrecht; samenwerking van 

aal betrokken partijen daar zit de sleutel: gemeenten, 

woningcorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaar 

het is heel erg breed. En Rabo kan die partijen bij  

elkaar brengen.

• Jongeren staan open voor allerhande oplossingen  

maar de projectontwikkelaar bouwt duur en heeft  

een ander belang.

• Herkenbaar, zorgen voor betrouwbare woningen voor 

o.a. jongeren is regionaal/landelijk een groot probleem. 

Het moet wel lokaal opgepakt worden, omdat jongeren 

graag in het dorp willen blijven wonen. Daar lopen 

jongeren op vast. Er is onvoldoende creativiteit om  

dat te realiseren 

• Er is een project waar projectontwikkelaar met 

gemeente samenwerkt. Gemeente pakt daar wel rol 

maar zou uitgebreider mogen; fit tussen vraag en 

aanbod actiever onderzoeken omdat gemeenten  

niet precies weet wat men wil wel hebben.  

Is uitdaging vanuit gemeenten en burgerparticipatie. 

Daar kan Rabobank zeker een rol spelen omdat  

ze de mogelijkheid heeft in contact te treden met  

de gemeente.

jongeren geen mogelijkheid hebben door te pakken 

in de fase waar ze in verkeren. Met leden van de bank 

een “out of the box”- sessie georganiseerd. De behoefte 

is helder, van alle partijen, maar oplossingsgerichtheid 

lastig, daar zijn meer partijen voor nodig.

• Het zijn niet zozeer de financieringseisen als wel dat 

er echt te weinig aanbod is. De kracht van Rabo is 

dat ze zal moeten zorgen dat er veel meer gebouwd 

wordt. Daar zit de grootste uitdaging; de slechte 

beschikbaarheid van woningen. 

• Dus ik geef een waarschuwing voor het makkelijker 

maken van financiering. Dat is niet de oplossing. Als de 

maximale leenvraag omhoog gaat is dat een onwenselijke 

gedachte. De oplossing zit in het aanbod en niet in de 

vraag. Verlagen van overdrachtsbelasting creëert alleen 

maar meer vraag. Waardoor hoge inkomens makkelijker 

kunnen kopen dan lagere inkomens. Mijn ervaring is 

aanbod en bouwen verbeteren.

• In de gemeente Utrecht worden doelgroep-woningen 

gebouwd specifiek voor mensen met lagere inkomens. 

Er is een zeer sterk gewogen loting waar je alleen voor 

in aanmerking komt als je tot bepaalde criteria behoort. 

Hier kan Rabo ook een wezenlijke bijdrage vervullen  

als ze willen. 
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• Haarlem Rabo samen fonds. Naam past bij thema 

van vandaag. Coöperatief dividend een ton per jaar 

verdelen, na fusie twee ton voor organisaties die 

proberen de maatschappij op sociaal en cultureel 

vlak mooier te maken. 25-30 organisaties met 

financiële bijdragen. Juist jongeren uit Schalkwijk 

meer zelfvertrouwen te geven. Ik heb ervaren wat het 

betekent om in een team te werken, en dat je door 

samenwerken en discipline beter wordt. Tripple tred 

(een naam uit de basketbalsport wordt hier toegepast). 

Juist jongeren die geen kansen hebben, door met 

basketbal en deze tactiek bezig te zijn en ze discipline te 

leren: discipline kan leiden tot goede resultaten. Tripple 

tred zijn helden van Haarlem geworden, en Rabo is daar 

heel nadrukkelijk bij betrokken geraakt. 

• Wat je ziet gebeuren is dat er veel lokale ideeën zijn 

en vertaald wordt naar de lokale Rabobank, met kleine 

projecten. Soms komen er wat grotere projecten. Mooi 

als je dat soort projecten op niveau van Rabobank NL 

aan zou kunnen pakken. Om het grootser te doen, 

omdat je dan lokaal net tekort komt. Dat binnen 

Rabobank NL gaan verbinden. Bijvoorbeeld een 

commissie die daarnaar kan kijken. Want het gaat vaak 

over grenzen heen en het duurt vaak langer dan 1 jaar 

om echt resultaten te boeken. 

Fase 3: Visualiseren 
• Mijn droom is dat Rabo echt de lead neemt en 

coöperaties in Nederland gaat oprichten. Alleen besef ik 

me dat dit een droom blijft. Vooral in de energietransitie 

zou dat echt werken.

• Samenwerken met veel partijen, financiering, grote 

bedragen en betrouwbare partijen. Begint bij 

gemeenten, die zijn nu plannen aan het schrijven, maar 

ook industrie, restwarmte, kassen. Zal in elke locatie 

anders zijn en vraagt om creativiteit om in elke locatie 

andere oplossingen te vinden. Energiecoöperaties met 

de Rabobank als verbinder. 

• Duurzaamheid is één, maar prettige leefomgeving 

ook. Ook daar zouden coöperaties opgericht kunnen 

• Maatschappelijk probleem is betaalbaarheid en 

toegankelijkheid voor huizen, arm rijk, have’s en have’s 

not. Door corona wordt deze tweedeling alleen maar 

meer uitgelicht.

• Duurzaamheid en klimaat, groot probleem corona is 

korte termijn. Klimaat is probleem op langere termijn 

en we komen niet in actie. Goed doorzicht in de 

agri en food ketens. We hebben systeem gecreëerd 

met goedkoop voedsel. Kloppen ons op borst met 

goedkoop landbouwsysteem met keerzijde voor water, 

lucht en bodem. Simpele oplossing is meer aandacht 

voor de bodem, regeneratieve landbouw  

http://www.kairos-agrifood.com/

• Bezig met start up met als doel projecten te initiëren 

om op andere manier naar landbouw en naar andere 

continenten kijken. Aandacht voor bodem en aandacht 

voor co2 uitstoot. Als we een ander landbouwsysteem 

gaan hanteren stoten we minder uit. Hebben we 

nieuwe kennis nodig. En hierover lokale projecten 

opzetten. Als we dit systeem aanpakken en deze 

transitie inzetten dat raakt de Rabobank ook als 

financierder van de boeren; maar groot denken en  

klein doen. Door boeren te laten leren van elkaar.

• Ervaring met stichting Lef, leven en financiën. Les over 

financiële zelfredzaamheid bij MBO-scholieren gegeven. 

Los dat ‘t zwaar is om onderwijs te geven en leerzaam 

voor klas te staan. Op Kanaleneiland, krachtwijk maar 

prachtwijk. Jongeren helpen door ze bewust te maken 

van impact van uitgaven, belasting terugvragen, etc. 

Vooral om kwetsbare jongeren te helpen zodat ze 

financieel bewuster en zelfredzamer te worden. Je 

behoedt daarmee 1 of 2 jongeren voor een financiële 

uitglijder. Meer is altijd beter in dit geval om te doen. 

Maar het begint klein en is eigenlijk zo simpel. 

• Weer dat er een mogelijkheid is binnen Rabo om dit bij 

scholen te doen. Bijv. in Amsterdam is een organisatie 

die dit professioneel doet. Met name voor kinderen  

uit de laagste sociale klasse, allochtone hoek.  

Oprichter komt ook daar vandaan. Er zijn veel 

initiatieven op dit vlak.
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• Mijn droom, mede ingegeven door wat je ziet 

in de financiële wereld, dat er heleboel nieuwe 

mogelijkheden zijn om taken te gaan vervullen 

die een bank als Rabo al doet? Waar kan Rabo zich 

in onderscheiden: juist ja coöperatieve identiteit. 

Want ik zie de andere banken ook en Rabo is juist 

een netwerkorganisatie. Rabo heeft zoveel klanten, 

organisaties en mensen met ideeën in het netwerk. 

Rabobank zou meer de rol moeten pakken van trusted 

advisor. Zo van ‘daar en daar zitten klanten met zelfde 

probleem’ en de bank legt contact tussen klanten 

met hetzelfde probleem. Zo wordt er veel meer 

gebruik gemaakt van data aan kennis. En kan Rabo het 

maatschappelijk verbindende ‘contant’ gaan maken. 

Mensen verbinden die anders nooit bij elkaar zouden 

zijn gekomen. Daar zit een droom waar Rabo het grote 

verschil kan maken. 

• Het heruitvinden van de coöperatie als 

ondernemingsmodel versus systeem van korte termijn 

denken. Veel grote oorzaken is korte termijn denken 

en niet lange termijn denken. Coöperatieve model zit 

andere belangenafweging in. Ledenraad heeft functie 

om dingen te temperen. Dat zou mijn droom zijn die 

gaat over partnership en samenwerken. 

• Vergt veel, in alle supply chains, ieder probeert slimmer 

te zijn dan de ander. Model waar de transparantie helder 

wordt, waar het niet gemanipuleerd kan worden door 

bijv. block chain, transparantie is heel erg belangrijk. 

We doen of we transparant zijn maar zijn we in veel 

gevallen niet. Bijv. de Migros, hebben vaak coöperatieve 

structuur. Rabo staat daar super goed voor opgesteld. 

• In hoeverre is Rabobank zelf nog coöperatief? En is 

Rabobank Nederland over-ruling? Hoe goed wordt in 

Utrecht echt geluisterd naar de accountmanager van de 

bank en de klant? Dat (weer) doen is mijn droom. 

• Mooi om partijen samen te zien werken met Rabo als 

centrale rol, koppelen van partijen omdat Rabobank 

de partijen kent, met faciliterende rol en later kan Rabo 

aansluiten met regelen van stuk financiering. Vanuit 

netwerk zou Rabobank juist de lead moeten nemen 

worden. Rabo helpt en stimuleert dat mensen 

samenwerken.

• Coöperatie als nieuw ondernemingsmodel. Niet 

zozeer nieuw, maar als ondernemingsmodel dat 

mogelijkheden geeft goed samen te werken. 

• Hoog over is een stuk liberalisering (vrije markt) heeft 

ons gebracht waar we nu staan. 

• Ben niet zo’n dromer, realist en hands on en op het 

moment dat zich iets voordoet verbindingen leggen en 

daar actief in en goed in en vind ik leuk. 

• Dromen over 25 jaar, ik ben met een organisatie bezig 

en daar wil ik graag bijdragen, tussen de tweedeling 

jongeren en senioren. De jongeren moeten zich 

onthouden om de kwetsbare te beschermen. Daar 

verbinding in leggen met meer respect en meer begrip 

voor elkaar. 

• Wat ligt er onder? Stuk opvoeding. Waarden en  

normen. Waarom is dat? Ik heb de wijsheid niet  

in pacht en signaleer wat er gebeurt. Er zou een 

oplossing moeten komen.
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voldoende verbonden (die check in de marktteams).  

En met belangrijke partijen als bijv. gemeentes, weten 

wat er speelt en wat je daaraan bij kan dragen.  

Soms gaat dat al heel goed maar soms ook niet.

• Het is wel herkenbaar dat aantal marktteams echt 

zoekende zijn wat de thema’s zijn waar ze bij betrokken 

moeten zijn. Wonen zou een prima voorbeeld kunnen 

zijn om partijen bij elkaar te brengen (gemeenten, 

burgers, woningbouw). En dan kijken hoe we met elkaar 

dezelfde kant op kunnen gaan. 

• Oproep voor een dialoog met een sessie met 

marktteam, burgers, ambtenaren…en dat op een zelfde 

manier zoals nu gedaan, begin met kleine stapjes en 

maak ‘t niet te moeilijk.

• Organiseer dialoog met stakeholders.

• Het is een organisatie en HR-vraagstuk. Profiel van 

bankdirecteur is ondernemerschap. Is een ander profiel 

dan de bankdirecteur die de bank in control moet 

hebben. Daar ligt een opgave, want een goede leider 

vertaalt naar personeel ook het ondernemerschap en 

niet alleen de vink lijstjes

• Maak een analyse waarom in ene team wel en ander team 

niet de vooruitgang zit; en dat zit in ondernemerschap en 

dus in selectie van goed personeel. 

• Ik heb mensen zien vertrekken op directieniveau die het 

snelst weggerend zijn omdat ze moe werden van wet- 

en regelgeving; Rabobank moet ander type directeur 

binnenhalen. Dat probleem moet je adresseren en durven 

te adresseren; HR weet het wel maar ontwikkelt hier geen 

enkel actieplan op. HR lijkt hier volledig blind voor. Maar 

Rabo krijgt hier een zware rekening voor betaald. 

• Maak gewaagdere keuzes; out of the box durven zijn in 

bepaalde situaties. Is lastig omdat bank wordt gehouden 

door financiële autoriteiten. Maar daarmee gaan we 

steeds meer lijken op andere banken. We zeggen juist; 

verlies niet je roots en je ziel. Dat geldt niet alleen bij 

Rabobank ook bij andere grotere corporates. Dat is de 

ziekte van onze tijd (politiek). Hier aan tafel willen we 

juist maatschappelijk iets doen; voor burger, voor klant, 

voor bewoner. 

om partijen in verbinding te brengen. Want gemeenten 

doen dat niet. Daar loop je tegen dingen aan. Collectief 

aanpakken gestuurd vanuit Rabobank en dan koppelen 

aan gemeenten kan effectief zijn. En Rabobank als 

netwerkpartij is dan een heel belangrijke speler. 

• Rabobank leading partnerschip heeft en lokaal betrokken 

blijft. Dat lijntje wordt dunner dus daarom die droom.

• Ik signaleer een organisatiemodel bij de Rabobank 

wat tegengesteld is als waar de maatschappij juist 

betrokkenheid wil. Waar wij als het met elkaar over 

hebben is precies het omgekeerde. De directeur 

moet daarom juist die netwerker zijn. De tragedie 

bij Rabobank NL en de centralisatie is dat dat niet 

matched. En RN is naarstig op zoek en zijn van goede 

wil maar doordat ze op afstand komen te staan is de 

betrokkenheid weg. Er is ergens een optimum dat 

mensen massaal afhaken. Zoals klanten maar zeker ook 

personeel. Het heeft te maken met betrokkenheid van 

mensen en dat moet terugkomen in de bank

• Gemeenschappelijk aspecten van de dromen; 

Rabobank, coöperatie, netwerken, geen management 

bij Excel (weerhouden ons van gedrag wat we nodig 

hebben als grote kans voor Rabobank). 

• Regierol die Rabobank kan spelen in die zin dat als 

Rabobank goed beeld heeft in de maatschappij en 

heeft daar een visie op. Rabobank regierol en krachtige 

plek in maatschappij voortrekkersrol nemen

• Sterke lokale en regionale betrokkenheid (goed zichtbaar)

• In begeleiding van personeel key selling point t.o.v. 

andere organisatie en andere banken en ze daar ruimte 

voor geeft, je hebt iets uit te dragen als Rabo. Betaalt uit 

in arbeidssatisfactie; netwerk en elkaar helpen. 

Fase 4: Vormgeven 
• Hoe realiseer je de droom van de coöperatie? Wie heb 

je daarvoor nodig? Waarom is het nog niet gerealiseerd? 

Waarom nog niet gebeurd? Omdat het onderwerp te 

ingewikkeld is, veel partijen bij betrekken en iemand 

moet de lead nemen 

• Lokale en regionale projecten; zijn we op alle niveaus 
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• Deze thema’s in de ledenraad terugbrengen maar ook 

met de RvC hier verder over praten

• Neem het mee naar de ledenraad.

• Blijven pushen van ledenraad, RvC en directie op 

coöperatieve stuk naar ALR om in Utrecht wat voor 

elkaar te krijgen.

• Markteam specifiek op wonen aan te spreken.

• Welk personeel neem je aan? Regels zijn fnuikend en 

killing. Maar als je goede mensen hebt die stukje van 

tijd ondernemend zijn dan kan er hoop gerealiseerd 

worden

• In netwerk ook vanuit ledenraad en directie en RvC 

met elkaar aan tafel hoe dat invullen en vormgeven; 

bijvoorbeeld hoe andere klanten benaderen. Goed als 

dat vanuit Utrecht serieus werk van wordt gemaakt. 

Coöperatieve identiteit duidelijk zichtbaar maken.  

Als eerste kleine stapje. 

• Er zijn veel goede banken maar de verschillen zijn 

enorm. Er zijn helaas voorbeelden van processen die 

plaatsgevonden hebben waar de meest ondernemende 

mensen als eerste de club verlaten en dat is jammer en 

daar moet je voor waken. 

• Financieringsmodellen binnen Rabobank en de meest 

renderende tak binnen de bank. Kritisch kijken hoe 

stimulerend is het dat mensen bij de bank willen lenen. 

Bij de meeste banken worden in bepaalde sectoren 

geen geld gestoken, dus meer proactief richting 

bedrijfsleven acteren. Accountmanagers intensiever 

mee aan de slag gaan

• Verschil tussen blauwe en oranje kant van de bank. 

Lokaal toch oranje voorkeur en vanuit Utrecht gestuurd 

op blauw. Lastig om medewerkers van de bank 

enthousiast te krijgen voor coöperatieve stuk als ze toch 

op blauw worden afgerekend. Alle dingen waar we het 

nu over hebben, zolang medewerker niet de vrijheid 

krijgt kunnen wij het er over hebben maar wordt het 

lastig om dat op te zetten. 

• De landelijke sturing roept lokaal is belangrijk maar 

wordt toch naar achtergrond geduwd vanuit centraal. 

Dat is erg jammer. 

Fase 5: Verwezenlijken
• Gesprek aangaan met marktteam hoe dit op te pakken.

• Uitslag van deze discussie in ledenraad brengen.

• Beroep doen op coöperatief dividend voor groot project 

waar ik mee bezig ben en Rabobank kans geven daar 

iets neer te zetten.
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• Inclusiviteit en laaggeletterdheid is een issue. 

• Lastig voor afgestudeerde om een hypotheek te krijgen, 

studiebeurs die een lening is geworden. 

Fase 2: Verdiepen 
• We passen circulariteit bewust toe in ons eigen bedrijf 

om bij te dragen.

• Als ondernemer kijk ik naar wat slimmer, efficiënter en 

beter kan en dat is mijn manier van duurzaam zijn.

• Wij helpen veel klanten met analyseren van data om 

daar optimaal gebruik van te maken, dit bij elkaar te 

brengen en dwarsverbanden te kunnen zien. 

• Als voorbeeld hebben we een klant geholpen om het 

bestelvolume van een klant in kaart te brengen met als 

uitkomst dat ze geen nieuw magazijn nodig hadden 

maar beter konden anticiperen op hun klantvraag.

• Wat ik zie van Rabobank initiatieven zijn het vaak 

grotere producerende bedrijven waar dit bij elkaar 

wordt gebracht, er liggen kansen voor het MKB. Dit zijn 

ook zaken die je lokaal kunt oppakken. 

• Ik maak deel uit van de RvC en we hebben iemand 

die erg geïnteresseerd is om mee te doen in circulaire 

projecten en daar ligt nog een kans bij het MKB om dit 

op te pakken.

• Rabobank is grote financier in het MKB, daar liggen 

kansen.

• Het gaat ook om keuzes maken.

• Het gaat om samendoen en bewustwording dat niet 

iedereen zijn eigen ding doet 

• Huishoudens zijn een belangrijke doelgroep: wat maak 

je thuis voor keuzes? Herbruik je voedsel, ga je elektrisch 

rijden of niet? 

• Kans voor Rabobank om huishoudens bewuster te laten 

leven, daar valt een enorme impact mee te behalen. 

• Dialoog over voedselketens van de Rabobank en hoe de 

bank de korte ketens stimuleert

• Heb je genoeg invloed op de huishoudens thuis en de 

personen om keuzes te kunnen laten maken? 

Fase 1: Verkennen
• Maatschappelijk wordt vaak geassocieerd met het 

goed doen maar is het niet gewoon het goed doen? 

Interessant om het samen te doen en als bank te 

faciliteren om initiatieven bij elkaar te brengen en te 

verbinden in plaats van de praktische oplossing. 

• Wat verstaan we onder een maatschappelijk  

vraagstuk? dat betekent iedereen iets anders.

• Laaggeletterdheid en digibeet wordt geassocieerd met 

maatschappelijke vraagstukken dat aandacht vraagt. 

Dat het stuurbaar en ondersteunbaar is, dan kan de 

Rabobank daar ook bij helpen.

• Energietransitie door het beleid dat wij kiezen doen 

we alleen A en B labels. ING zegt we trekken ons 

terug uit de fossiele wereld. Daarmee integreer je het 

maken van een betere maatschappij in een bredere 

dienstverlening.

• De vraag die er ligt is geschreven aan inclusiviteit:  

in alles wat we doen in ons vak te koppelen aan waar  

de maatschappij beter van wordt. 

• Ledenraad een aantal commissies ingesteld om de 

Rabobank te helpen op mijn vlak duurzaam ondernemen. 

• Hoe kunnen we de Rabobank helpen om de vertaalslag 

te maken naar duurzame initiatieven? 

• De bank allerlei zaken aan het organiseren is dat niet 

‘’des banks’’ is, dat is verrassend en wil ik van leren hoe 

dat hier tot stand komt. 

• Circulaire economie en de grondstoffen die we gebruiken.

• Zelfstandige in het ontwikkelen circulair herbruikbare 

producten voor supermarkten om een gesloten keten 

te creëren.

• Wat de bank kan doen is netwerken, ondernemers bij 

elkaar brengen en verbinden

• Verhogen circulariteit binnen de economische keten. 

Afval van de een kan grondstof zijn voor de ander. 

• Nog bezig met school en studie MHBO opleiding  

als bedrijfsadministrateur, lastig om hier antwoord  

op te geven 

Tafel 6 
Dialoogbegeleider: Roy Hellings 

Verslaglegger: Lisa Kriek 
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• Ik ben een buddy bij mij op school en begeleid eerste 

en tweede jaar en merk dat dat stuk begeleiding goed 

werkt, dat zou ik aanmoedigen 

• Voorbeeld is een fiets verlichtingsactie voor de ANWB 

om kinderen en volwassenen aan te zetten om hun 

fietsverlichting goed te gebruiken.

• Pak het bewustwordingsstuk als bank niet alleen voor je 

klanten, dat is te beperkt maar voor heel Nederland. Dus 

als je echt impact wil maken is dat belangrijk.

• Er zijn allerlei platformen en initiatieven maar hoe telt 

dat nou echt op.

• Wat je in gemeenten ziet iedereen doet zijn eigen 

ding met een initiatief maar het telt niet op en juist de 

Rabobank kan daar een rol in spelen hoe je van elkaar 

kunt leren en elkaar kunt versterken.

• Een bank heeft primair een rol als zijnde een bank: 

namelijk financiering en een bankfunctie. Rabobank 

heeft heel expliciet nog een laag daar bovenop. 

• Ik zie dat de Rabobank heel actief is met coöperatie fonds 

en participaties vanuit de ledenraad naar sportclubs, 

verenigingen en stichtingen wat ik erg mooi vind. 

• Nadrukkelijk op zoek naar de verbinding in de 

maatschappij: wat is mijn boodschap, wat wil ik 

uitdragen en hoe doe ik dat? 

• Bottom line moet de bank ook geld blijven verdienen 

om dit soort mooie dingen te kunnen blijven doen.

• Soms het idee dat de bank te veel focus legt op 

de andere dingen. Hoe vind je de balans tussen de 

maatschappelijke taak en de bancaire taak?

• Veel ondernemingen kunnen ook stappen zetten op 

het gebied van verduurzaming en digitalisering zonder 

dat ze daar een bank bij nodig hebben maar dat je als 

ondernemer zelf zou moeten oppakken.

• Hand in eigen boezem: een ondernemer moet ook zelf 

stappen zetten om zich te ontwikkelen 

• Voorbeeld is het zoeken naar platformen waarop 

ondernemers zich kunnen ontwikkelen om duurzamer 

aan de slag te gaan. Mijn bank stopt daar veel energie in 

om te faciliteren maar een ondernemingsverenging zou 

dat ook kunnen oppakken. 

• Moet ook uit jezelf komen als lid en je moet het ook 

praktisch kunnen vertalen hoe kan de Rabobank een  

rol spelen. 

• Positionering Rabobank is sterk in juist de voedselsector 

en dat helpt in het maken van keuzes voor de bank. Dat 

heeft een business rol en ook een maatschappelijke rol. 

• De tendens is dat we proberen onze maatschappelijke 

bijdrage sterker bij onze business doelstellingen te 

brengen.

• Geven van geld voor een speeltuin staat soms wel  

erg ver af van maatschappelijk 

• Terwijl helpen van een energiecoöperatie en dat 

financieren dan versterk je de community en je verdient 

er geld aan omdat dit je businessmodel is. 

• Die twee werelden komen steeds dichter bij elkaar: 

coöperatie en bank worden een

• Ik werk niet alleen om netto volumes te halen maar 

probeer duurzame financieringen weg te zetten,  

dan krijgt het een andere kleur. 

• Heb het ook over het gedrag in het geheel omdat 

je nog veel te winnen hebt in het proces van 

bewustwording naar activatie. 

• Juist omdat je een coöperatie bent kun je het gedrag 

van mensen proberen te stimuleren

• Gesprek over voedsel en voedselketens, ook daar liggen 

kansen om de verbinding te leggen tussen primair de 

agrarische sector en consumenten. 

• Als grootste agrarische bank kun je wat betekenen 

als verbinder en om deze sector veel duidelijker en 

zichtbaarder te maken voor de klant en de consument

• In de ledenraad komen verschillende initiatieven langs 

voor inclusiviteit 

• Een voorbeeld van het initiatief is in Rotterdam Zuid 

om studenten verder te helpen en in de Afrikanerbuurt 

slaan ondernemers de handen ineen en de kennis van 

de mensen die op Zuid wonen te verrijken. 

• Ik studeer Bedrijfseconomie en kan me aanmelden voor 

een initiatief om studenten daar te helpen. 

• Maak het aantrekkelijk en leuk voor jongeren om bij te 

willen dragen 
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• Meer initiatieven die laaggeletterdheid ondersteunen 

en dit te beperken. 

• Het begint op scholen en systemen om aan de bron het 

probleem van laaggeletterdheid aan te pakken.

• Ons voedsel dichterbij halen en dat dit minder wegen 

hoeft af te leggen over de wereld 

• Bancaire en maatschappelijke naar elkaar toe te brengen.

• De bank in 2028 is een Rabobank die een stevige 

positie heeft en producten heeft die aansluiten bij 

maatschappelijke thema’s. 

• Rabobank heeft zodanig een positie verworven in  

het maatschappelijke veld, net zoals dat in food en  

agri is gebeurd.

• Financiële producten die aansluiten bij 

maatschappelijke vraagstukken, als voorbeeld de 

energiecoöperaties.

• Als duurzame ondernemer zou ik insteken op het 

energie neutraal worden als ondernemers. Dat wij als 

ondernemers naar onszelf kijken om het liefst voor 2030 

energie neutraal te kunnen worden.

• Wanneer de bank de juiste producten mee ontwikkelt 

kunnen we misschien wel 80% van onze samenleving 

energie neutraal maken. 

• Geloof in de kracht van het coöperatief collectief. 

• Mensen willen bankieren bij de Rabobank omdat zij werkt 

aan coöperatieve principes waar we aan mee willen doen, 

een statement waar de maatschappij een beetje beter van 

wordt en uitstekende producten leveren.

• Er is geen enkele keuze waar je dan moet bankieren, 

omdat de coöperatieve grondslag de basis is. 

• Als we studenten vragen waar ze gaan bankieren 

zeggen ze Triodos en ASN. 

• Dat inclusieve denken veel normaler is: van het ik naar 

het wij, bereid zijn om te delen en te leren van elkaar in 

het onderwijs en naar buiten verbinding leggen.

• In het basisonderwijs meer diversiteit in het leren. 

• Financiële zelfredzaamheid van mensen die minder 

toegang hebben tot communicatie of digitalisering.

• Refereer naar het artikel van Wiebe in de krant.

• Er is een hele periode geweest van het ontstaan van  

de bank met boeren maar ook een hele tijd waar de 

bank een verdienclub is geweest. 

• Een hele hoop producten gaan tegenwoordig buiten  

de bank om.

• Het verdienen van geld is voor de bank anno nu geen 

vanzelfsprekendheid meer. Enorm veel concurrentie 

gekomen en iedereen pikt een stukje van de koek af 

(Paypall e.d.). 

• Wat zie je voor rol van de bank voor over en wat voor 

verwachtingen heb je daarbij en denk je dat het nodig 

is wat de Rabobank doet?

• Mooi wat de Rabobank doet, soms het idee dat de 

balans te ver uitslaat. Dat je functies zoekt bij een bank 

alsof je bij de slager wasmiddelen wil gaan halen. 

• Er zijn kennisplatformen die je kan faciliteren als 

bank maar je hebt als bank niet de functie om een 

kennisplatform aan te bieden.

• Stel dat je het hebt over duurzaam ondernemen, er zijn 

veel gremia en platformen die deze kennis aanbieden. 

• Omarm dat soort initiatieven als bank en faciliteer 

dat richting je doelgroep maar niet als bank een 

kennisplatform in de lucht brengen.

• Dat de Rabobank zich hard maakt en initiatieven steunt 

is fantastisch, verwacht niet meer van de bank.

Fase 3: Visualiseren 
• Laaggeletterdheid is dan niet meer aanwezig zodat 

communicatie voor iedereen beter wordt

• Dat dingen meerdere keren hergebruikt worden, geen 

verpakkingsmateriaal na een keer weggooien een punt 

waar spullen gebracht en gehaald kunnen worden. 

• Studenten die elkaar helpen en elkaars kennis proberen 

te verbreden.

• Mensen die laaggeletterd zijn moeten gemakkelijk hulp 

kunnen krijgen en de overheid kan hierin ondersteunen.

• Meer kennisdeling, ook op scholen. Voorbeeld Roseveld 

academy in Middelburg – burgers die kennis uitwisselen 

onderling.
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Fase 5: Verwezenlijken
• Circulair ben ik mee bezig en vanuit mijn rol als 

commissaris zet ik me in voor de bank die we willen 

zijn met nieuwe verdienmodellen passend bij wat de 

maatschappij nodig heeft 

• In elk besluit/actie meewegen of dit duurzaam of niet is 

en maakt dit ons sterker/slimmer? 

• Organiseren van Raad van Kinderen met Dialoog 

Expertisecentrum van de Rabobank en haar feedback 

geven over deze sessie. 

• Nog meer overtuigd zijn van de rol van Missing 

Chapter om kinderen en volwassenen te verbinden en 

onderwijsinnovatie te bewerkstelligen, maatschappij de 

klas in en échte aandacht voor financiële zelfredzaamheid 

• Mooie LinkedIN post verzorgen over dialoog en 

outcomes met tags 

• Doorgaan met inclusieve implementatie van 

coöperatief bankieren 

• Ledenraadsleden verbinden met ledenraadsleden 

van andere banken aan de hand van thema’s zoals 

bijvoorbeeld laaggeletterdheid en financiële educatie. 

• Samen met de Rabobank financiële educatie uitwerken 

en samen met ledenraadsleden naar scholen gaan 

• Studenten blijven begeleiden 

Fase 4: Vormgeven 
• Ongeacht het thema moet je toegang hebben tot 

verschillende werelden, sectoren en netwerken en 

weten wat er speelt en bij wie. 

• De juiste bancaire producten hebben om tot 

oplossingen te komen. 

• Dat ondernemers zelf begrijpen dat ze met deze 

ambities slimmer, sneller en sterker worden en beter in 

staat zijn om naar de toekomst te kijken.

• De is bank nodig om financieringsproducten te 

ontwikkelen waardoor ze in staat zijn om ambities te 

realiseren.

• Collectief geloof en overtuiging in de kracht van het 

coöperatief collectief de Rabobank en focus daarop. 

• Je durven te uiten in de maatschappij als Rabobank op 

de thema’s waar je je op inzet.

• Laat zien waar je voor staat en ben daar niet te 

aarzelend in. 

• Meer training in het onderwijs waarmee je in staat 

wordt gesteld om kennis te ontsluiten 

• Positionering is belangrijk: waar zijn we wel van en waar 

zijn we niet van. 

• Rabobank is een goede organisatie om een positieve 

aanjager te zijn en te verbinden dat niet automatisch 

betekent dat je het ook organiseert en doet.
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natuur? Als we zo doorgaan dan is er geen plek meer 

voor voedselproductie. Dat betekent afhankelijkheid 

van het buitenland. Op NL niveau of Europees niveau. 

NL standaarden zijn hoog, elders in Europa is dat anders. 

• Wij krijgen veel mensen uit Amsterdam die hier in Kop 

NH huizen opkopen. Wij zijn daar tot op zekere hoogte 

blij mee. Maar als dit investeerders zijn die vervolgens 

gaan verhuren, juist weer niet. Met thuiswerken op 

afstand juich ik dat toe. Ander facet is dat Kop NH 

vergrijst. Hoogopgeleide mensen willen hier nog niet 

dood gevonden worden in Den Helder. Dat krijg je er 

slecht uit. Amsterdam trekt dan toch. Voor starters zijn 

daar echter weinig mogelijkheden. Wat kan Rabo  

daarin betekenen? Je moet jongeren betrekken bij  

het welbevinden in regio. Ik heb zorg over wat dat met 

ons doet.

• Ik woon zelf in Amsterdam. Met thuiswerken merk ik 

dat je ook elders kunt gaan wonen. Overal lees je dat 

thuiswerken voor jongeren moeilijk is, je wil dan toch 

dicht bij je werk wonen.

• Wat is dichtbij? In de VS wordt daar heel anders naar 

gekeken, daar rij je rustig 2 uur om een kop koffie te 

drinken. Voor ons is Amsterdam heel dichtbij. Dat is heel 

betrekkelijk. Voor jongeren is Amsterdam HET. Voor mij 

is het leuke om er heen te gaan en om daarna weer  

weg te gaan.

• Op zich ben ik het wel met je eens. Ik kwam ooit een 

Chinees tegen en die zei ik logeer in de buurt van 

Amsterdam. En dat bleek dan in Eindhoven! Wij vinden 

dat als NL al gauw ver weg.

• OV moet dan wel OK zijn. Dat is voor veel mensen duur. 

Dat is een uitdaging om het goed te organiseren.

• In die denktank wat zien jullie daar dan? 

• Sluit de thuiswerktrend ook aan bij de middengroep? 

Sommigen moeten dichtbij zijn (verpleegkundigen, 

medewerkers in de bouw). Voor anderen is 

kinderopvang lastig (middeninkomens).

• Gevaar voor Rabo is dat mensen snel iets anders kiezen, 

Fase 1: Verkennen 
• Welkom allemaal. Uitleg

• Ik wil de jeugd voor de regio Kop van Noord Holland 

behouden.

• Ik ben bedrijfseconoom en werk voor de Stichting 

Duurzaam Rivierenland. 

• Ik ben deelnemer van de nationale denktank van jonge 

academici. Ik wil het perspectief van middengroepen 

verbeteren. 

• Ik ben voorzitter van de RvC Kop van Noord Holland, 

carrière bij defensie: studeer aan UvA. In coronatijd 

wordt Amsterdam minder aantrekkelijk, misschien kun 

je jongeren in de randregio’s toch vasthouden. 

• Handelsbedrijf en fruitteler in Maas en Waal, voorzitter 

ondernemersvereniging dorp, bestuurslid landelijke 

branchevereniging, belangrijk is de invulling van de 

landelijke ruimte. Hoe gaan we in ons land wonen? 

Waar recreëren we?

• Ik ben lid van de ledenraad. Organisatie van Rabo is sterk 

gewijzigd, daardoor is er nu meer afstand. Steeds meer 

elektronisch, minder dichtbij. Er is minder onderscheid 

met ABN AMRO en ING, maar ledenraad maakt het wel 

mogelijk om geluiden naar voren te brengen. Hoe vindt 

communicatie dan plaats met je achterban? 

• Werk veel met scholen en ben mentor en gastdocent 

geweest bij HAN. Ik ben een boerenzoon en werk nog 

met plezier. Ik ben 70 jaar. 

Fase 2: Verdiepen.
• Naar toekomst toe: hoe gaan we NL inrichten? In mijn 

jeugd werd Europa ingetekend met veel recreatie, 

ook Randstad en Ruhrgebied. Nu 35 jaar later is het 

in die richting gebouwd. Kijk je naar de invulling van 

Europa dan zie je dat het in NL op NL wordt betrokken 

en dus niet de Europese visie. De gezamenlijkheid om 

naar visie te werken vind ik iets om over na te denken. 

Wat doet dat met jou? Maken we van Amsterdam en 

Rotterdam 1 stad, waar eten we van, voedselimporten, 

Tafel 7 
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• De vrijwilligers zijn je ogen en oren. Die moet je 

ondersteunen met heel veel aandacht. 

• De vrijwilligers zijn van 12 tot 88, hoog en laag opgeleid. 

Bijv. zwerfafval opruimen. Burgerinitiatieven werken dan 

goed. Als de zakken bleven staan, hebben wij afspraken 

gemaakt. Informatie wordt doorgegeven via mail. Dat 

werkt heel goed. Deze mensen zijn tegelijk de ogen en 

de oren van de regio.

• Mensen van allerlei soorten behandelen we hierbij 

hetzelfde. Hierbij is ook Rabo betrokken. Je hebt ook 

mensen die gewild of ongewild een laag inkomen 

hebben. Je kunt dan veel oplossen door met bewoners, 

kerken, moskeeën afspraken te maken. 

• Wel zijn het vaak hokjes, de linkerhand weet niet wat 

de rechterhand doet. “What is in it for me” is bij ons dus 

geen issue, want dat kun je organiseren. 

• Wij werken ook samen met wijkagenten en handhavers. 

Je moet waardering aan de mensen geven, bijv. door 

goede banden met journalisten, door een vrijwilliger af 

en toe in het zonnetje te zetten. Dat moet je wel goed 

ondersteunen. Een aai over de bol en luisteren als ze de 

pest in hebben. 

• Bij de overheid is er te weinig wezenlijke praktische 

aandacht. Ik heb hierover ook met de provincie 

Gelderland gesproken en die geven dat ook volmondig 

toe. Ik heb ook in een raadsvergadering gestaan om dit 

door te geven. Dat klinkt kleinschalig maar het zet wel 

door naar de provincie. 

• Onze kleine stichting werd nummer twee bij een 

Europese award. Dat hebben dus die mensen dan 

gedaan. We richten ons op fair trade, zwerfafval 

verwijderen, zonnepanelen, energiecoaches. 

• Dat verhaal is mooi om te horen, qua vrijwilligers en 

jongeren. Ik zit zelf ook in allerlei besturen. 

• Aan jongeren moet je uitleggen “what is in it for me” 

en wat ze daarmee kunnen bereiken. Namelijk ervaring 

opdoen. Je geeft ze dan iets mee en de vereniging/ 

stichting heeft er ook iets aan. Als bestuurder moet je 

vooral faciliteren.

ze blijven niet bij de bank waar ze van huis uit bij zijn. 

Het onderscheid met de handelsbanken neemt steeds 

meer af. Een bank moet proberen anders te zijn. Daarop 

moet je alert zijn in je communicatie. In de regioraad 

geven wij die signalen af. Richt je je op NL of ga je nog 

internationaler? Of willen we toch terug naar regio? 

Veranderingen zijn een constante in de geschiedenis.

• Hoe vertaal je dat naar de maatschappelijke 

vraagstukken?

• De klant heeft niet meer die binding met de bank. Dat 

hebben wij meerdere keren naar voren gebracht. Het 

is moeilijk om als grote organisatie de klanten aan je te 

binden. Op internet kun je tegenwoordig veel vinden. 

Hoe vind je daar een antwoord op?

• Hier in de regio merk je dat iedereen iets gezamenlijk 

wil bijdragen, maar onderliggend blijft “What is in it for 

me?”. Dat blijft erin sluimeren. Mensen willen wel iets 

in stand houden. Als het erop aan komt, geven veel 

mensen toch niet thuis. Dat is zorgelijk. Hoe gaan we 

dat naar de toekomst doen?

• Hoe krijg je mensen actief als vrijwilliger? Er moet al 

gauw een vergoeding tegenover staan.

• Vroeger waren mensen eerder bereid tot 

dienstbaarheid. Wat Rabo goed doet, is activiteiten 

subsidiëren, zoals sportclubs. Dat trekt ook mensen  

aan. In deze complexe tijd is het moeilijk om mensen 

te vinden.

• Ik werk met een stichting met veel vrijwilligers.  

Daar hoor je veel van. Mensen willen met van alles 

helpen. Rabo zelf helpt ook.

•  Tiel is wel een moeilijke omgeving. Veel land hier in 

Rivierenland hoort bij andere gemeenten. Je krijgt met 

heel vele culturen te maken. Bij arbeidsmigranten zie je 

dat die veel dingen niet snappen of niet willen snappen. 

• Ik heb zelf internationaal gewerkt ook in Polen. Huizen 

daar zijn vaak tiptop maar in de Stalinflats gooien bv 

mensen veel uit het raam. Juist die mensen krijg je  

vaak hier. Je moet die mensen opvoeden over hoe het 

hier in NL werkt. 
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Fase 4 & 5: Vormgeven en Verwezenlijken
• Wat kan Rabo hiervoor doen? 

• Rabo moet jongelui ondersteunen en kennis 

uitwisselen. Maak dat techneuten kennis delen. 

Samenredzaamheid ipv zelfwerkzaamheid. Bij ons  

doet Rabo daar veel in. 

• Ledenraadsleden kunnen daarbij ambassadeurs zijn. 

• Bij klantenservice van Rabo gaat er soms ook wat 

verkeerd, vertel dan over je ervaringen positief en 

negatief. De bank kan daar veel in doen.

• Voor mij is Rabo gewoon een bank. Ik zit zelf bij ASN. 

Dan is het moeilijk om als jongere in te schatten dat een 

bank iets wil betekenen. Triodos en ASN hebben een 

goed imago bij jongeren. Dat imago van de Rabobank 

kan veel beter. Zelf heb ik nl. die associatie bij Rabo niet.

• Hoe kan Rabo jou bedienen met maatschappelijke 

thema’s?

• Je hebt andere communicatie nodig. Via vloggers werkt 

dat beter. Meer verschillende vormen daarvan. Alleen 

sponsorborden zijn niet genoeg. 

• Wij proberen jongeren te betrekken bij ledenraden.

• Dat gaat dus nog niet helemaal goed. 

• Jongeren kijken anders naar instituties. Ze zijn anders 

actief. 

• Instituten moeten anders gaan nadenken over het hoe. 

Misschien moet je een ledenraad anders gaan insteken. 

Het lidmaatschap van een ledenraad moet chic staan 

op een CV.

• Misschien moet het andersom en moeten de jongeren 

de ouderen meer prikkelen. Mijn kleindochter van 11 

vindt dat ze een hippe opa heeft want die zit op Insta. 

FB is iets voor ouderen.

• Blijkbaar is ASN groen en Rabo is EEN bank. Dat is best 

confronterend. En eigenlijk is dat niet waar. 

• Jongeren willen sneller wisseling en ouderen willen 

graag blijven en dan wordt het stroperig. Maar 1 

jongere in een ledenraad is te weinig. Moet eventueel 

50-50. Dat blijft lastig.

Fase 3: Visualiseren 
• Het is best lastig om jongeren politiek en 

maatschappelijk actief te krijgen en te houden.  

Ze moeten immers ook hard studeren en werken. 

Alles moet functioneel zijn. Dat moet je dus duidelijk 

communiceren. Het mag dus ook iets knulligs zijn. 

• Het lijkt wel of je steeds je papieren (CV) moet 

opwaarderen. In onze regio zien we dat wij een 

rondetafelgesprek hadden met werkzoekenden. Via een 

kopje koffie werden connecties gelegd die tot werk 

leidden. Het ging dus niet via het papiertje maar via het 

persoonlijke contact. 

• Bedrijven stellen vaak heel hoge eisen, maar zó kan 

het ook. Daarvoor is nodig: persoonlijke aandacht 

rechtstreeks naar de mensen toe. De jeugd vindt het  

CV te belangrijk. 

• Als bedrijf hebben wij vorige week twee mensen 

aangenomen via een persoonlijk gesprek. Opleiding 

zegt mij dan niet zoveel.

• Dat ben ik met jou eens. Zeker als vrijwilliger merk ik  

bij dat bij de HAN. 

• Vroeger mocht ik als boerenzoon niet studeren wegens 

geldgebrek. Toch deed ik het. 

• Tegenwoordig is het heel anders. Studenten kijken veel 

meer naar wat ik kan inbrengen in de werkzaamheden. 

De mentaliteit is anders. 

• Ik zal een voorbeeld noemen: de scholengemeenschap 

ging met zwerfafval een puindorp maken. Leerlingen 

gingen met vrijwilligers op pad. Die gingen dus met elkaar 

in gesprek. Daardoor kregen ze een ander idee over het 

verwezenlijken van een droom. Als ik me aanpas aan mijn 

omgeving dan werkt dat voor mij. Jongeren van nu zijn 

veel creatiever en conceptueler en uitvinderiger.

• Mijn droom: jongeren blijven in een betaalbare Noordkop 

wonen met voldoende faciliteiten en goed OV. Dat 

mensen hier graag willen wonen. De woningmarkt moet 

dan van het slot af. Bereikbaarheid moet beter.

• Respect voor wonen, werken, recreëren en respect 

voor elkaar. Begrijp waarom iemand iets anders doet en 

anders denkt.
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associatie had, in aanvulling op wat eerder gezegd is, 

dan vind ik het wel heel breed. 

• Ik vind het een uitdaging voor ons bij Rabobank, wat 

ik ook bij de ledenraad in Amersfoort zie. Hoe kan het 

puntiger worden en naar concrete dingen toegaan in 

plaats van met z’n allen aan dit soort dialoogtafels te 

zitten. Mijn uitdaging is om van woorden naar daden  

te komen. 

• De associatie die ik heb met de rol van Rabobank is: bij 

een bank denk ik aan geld. Dat kan op 2 manieren, (1) 

geld uitkeren, dat doet Rabobank met coöperatiefonds, 

in Amersfoort is daar een onderbesteding dus daar 

kunnen we meer van uitgeven 

• En (2) minstens zo belangrijk, eigenlijk belangrijker, 

het gaat eigenlijk om prioriteren. Want we hadden het 

net over wereldvoedsel en financiering van boeren 

enzovoort en als je grote varkensboerderijen in 

Nederland financiert en vervolgens zegt dat we meer 

moeten doen aan duurzaamheid et cetera dan maak je 

het zelf moeilijk goede prioriteiten te stellen over wat je 

doet. Maar daar gaan we aan deze tafel niets aan doen, 

dat is iets wat Wiebe Draijer moet doen.

• Ik ben ondernemer en ontwikkel tentoonstellingen 

voor onder andere science centra en musea, in Europa 

en over hele wereld. Ik ben klant van Rabobank en ik 

vind geld niet altijd het belangrijkste wat Rabobank 

moet faciliteren. Ik vind het delen van bedrijfskundige 

oplossingen en adviezen zeker zo belangrijk als geld. 

• Geld is niet het allerbelangrijkst. Maatschappelijke 

vraagstukken aanpakken wel, ik heb positieve ervaringen 

met mijn adviseur toen de coronacrisis in maart echt een 

crisis werd en de manier waarop Rabobank dat destijds 

aangepakt heeft door drie keer per week te bellen of 

ze nog konden helpen en uitstel aflossing mogelijk te 

maken. Daar ben ik klant voor bij Rabobank; ik realiseer 

me dan wel dat ik dan ook afhankelijk ben van de 

adviseur die ik op dat moment heb, als je een andere 

adviseur hebt krijg je misschien ook andere adviezen.

Fase 1: Verkennen 
• Als medewerker binnen Rabobank geïnteresseerd in  

het verbinden, juist vanuit de brede welvaart. 

• De eerste associatie met de vraagstelling is; ik denk dat 

innovatie ons kan helpen om een aantal vraagstukken 

gezamenlijk aan te pakken

• Ik werk bij de belastingdienst, ik werk in de uitvoering 

van de toeslagen, de organisatie die ook de 

toeslagenaffaire behandelt. 

• Ik denk aan de nobelprijs die is uitgereikt voor voedsel, 

dit doet me aan Rabobank denken. Rabobank is 

verantwoordelijk voor de voedselmarkt, mijn associatie 

is in positieve zin dat Rabobank daar een mooie 

bijdrage aan kan blijven leveren.

• (Lid van de ledenraad) In mijn werk als 

organisatieadviseur kom ik veel bij het MKB en zie 

raakvlakken tussen de klanten die ik zakelijk gezien 

bedien en het grote deel van de zakelijke klanten bij 

Rabobank met vaak dezelfde mentaliteit. 

• Met een achtergrond als bedrijfskundige, en in wat ik 

doe als organisatieadviseur heb ik veel te maken met 

strategie: hoe ziet de toekomst eruit, wat komt er op  

je pad en hoe ga je daar als ondernemer mee om? 

• Innovatie schoot mij ook te binnen, dit is ook iets 

wat ik veel zie. Hoe kunnen we dingen anders doen, 

gebruikmaken van de kennis en kunde die we al in  

huis hebben. 

• Mijn associatie bij de vraag: ik zie het vooral op 

het aanpakken van een aantal thema’s, de vraag is 

gigantisch breed. 

• Het helpt volgens mij als je de vraag scherper maakt: 

wat zijn dan daadwerkelijk vraagstukken waar we 

het over hebben en om daar dan met mensen uit 

verschillende hoeken over door te praten. Wat hebben 

we dan in huis, hoe kunnen we daar dan tegenaan 

kijken? Vraagstuk waar ik zelf mee stoei is de balans 

tussen werk en privé. 

• Ik ben ondernemer actief als citymarketeer. Wat ik als 

Tafel 8 
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• Zijn dat ook dingen waar Rabobank iets bij kan doen?

• Is geen Rabobank probleem maar wel een 

maatschappelijk vraagstuk wat groot is. Ik zie geen rol 

voor Rabobank. 

• Je kunt als Rabobank het goede voorbeeld geven, laten 

zien hoe het ook kan. Ik werd ook wel getriggerd door 

de sociale kloof die groter wordt. Ik merk dat ik daarop 

aansla, en ook dat ik denk ‘daar zou Rabobank een rol in 

kunnen vervullen’. 

• Wat zie je daar zelf in?

• Ik mag het niet meer over geld hebben. Zonder dollen, 

een voorbeeld als je het hebt over mensen die een 

lening niet kunnen betalen. Dan zou het mooi zijn 

als coöperatieve bank als die daar net iets socialer in 

kan zijn dan de andere banken. Dat niet meteen je 

huis wordt verkocht en dat je dan de rest van je leven 

bezig bent met schulden afbetalen. Het is een beetje 

soft, er zitten allemaal haken en ogen aan, maar meer 

als prikkelend voorbeeld hoe je met je geld als bank 

• Als medewerker van Rabobank vind ik het belangrijk 

dat je kijkt naar maatschappelijke vraagstukken als 

onderwijs en kennis en wat er nodig is om zaken met 

elkaar beter te maken. Als ik kijk naar mijn kinderen, die 

leven door sociale media toch in bubbel, is mijn angst 

dat ze elkaar napraten. Je probeert ze dingen mee te 

geven om aandacht te hebben voor de wereld om hen 

heen, maar dat ze weinig handvatten aangeraakt krijgen 

vanuit school, omgeving, vriendjes om vanuit hun 

generatie iets te doen en een bijdrage te leveren.

• De sociale ongelijkheid wordt sinds de corona crisis 

groter. De roep komt vaak in toeslagen, toeslagen  

gaat in Nederland om €14 miljard, waarvan €1 miljard 

moet worden teruggevorderd. Te veel aanvragen zorgt 

vooral in de onderkant voor een groot probleem.  

Zorgt er daarmee voor dat het voor die doelgroep  

soms niet loont. 

• Door middel van data-analyse kan Rabobank 

dubbelchecken op inkomen en of ze toeslag kunnen 

krijgen, dat kan terugbetalen voorkomen. Dat kan  

de onderkant van de samenleving zonder veel  

moeite helpen.

Fase 2: Verdiepen 
• Waar ik me zorgen om maak is dat in de afgelopen jaren 

mensen bijna 24 uur per dag, 7 dagen per week aan 

staan en dat mensen niet bijkomen of afschakelen. 

• Ik zie in mijn bedrijf dat mensen met een simpele 

functie een burn out krijgen. Ik kan me niet voorstellen 

dat mensen die burn out krijgen, maar ook die mensen 

kunnen niet afschakelen. 

• Wordt er van medewerkers vooral flexibiliteit gevraagd 

en niet voldoende gegeven denk je?

• De werknemer gunt zichzelf geen flexibiliteit. Bedrijf is 

een zelfsturende organisatie, het probleem is daarmee 

groter geworden. Mensen moeten meer beslissingen 

nemen en daarmee is de druk op mensen nog groter 

geworden. Mensen zijn niet allemaal in staat om om te 

schakelen van directief naar zelfsturend. Daar moet je 

mensen in trainen en tijd voor geven. 
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voordeel was dat je hier iets in kan betekenen: een 

goede nachtrust heeft zoveel impact. Het tweede  

grote voordeel was dat we een afspraak hebben 

gemaakt dat mensen achter de voordeur konden  

kijken. Hierdoor kon men veel gerichter kijken wat  

ze kunnen aanbieden. 

• Eén van de redenen van ‘bank voor de klas’ waarom 

we het doen is om aan de voorkant bij te dragen aan 

financiële educatie. Voor mij is de vraag ‘hoe kunnen we 

dit meer opschalen?’. Nu ben je afhankelijk van mensen 

die bereid zijn met elkaar de schouders eronder te 

zetten. Het voorbeeld van de adviseur die meedenkt, je 

bent zo afhankelijk van mensen. Het is super waardevol 

maar aan de andere kant hoe kan je het samen 

meer handen en voeten geven? Je stuit ook vaak op 

privacyvraagstukken. Hoe kun je ervoor zorgen dat je het 

nog breder kan uitrollen zodat meer mensen er gebruik 

van kunnen maken. Maar het wel als samenleving te 

doen want het zijn ook praktijken die je in je eentje niet 

oplost (bijvoorbeeld privacy met transactiedata). 

• Ik wilde aansluiten op het thema van verbinding. 

Verbinding vind ik het mooie van de lokale ledenraad 

waar ik aan deelneem. Naarmate je daar langer bent leer 

je elkaar beter kennen en elkaars persoonlijk affiniteiten 

kennen en waar mensen zich mee bezig houden. 

• Wat ik heb gezien in coronatijd: mijn moeder woont 

in een verpleeghuis, het was lastig om daar op bezoek 

te gaan. Juist omdat er dan een netwerk is van lokale 

ondernemers die elkaar weten te vinden staat er opeens 

een bouwkeet voor de deur waarin mensen elkaar 

toch kunnen treffen. Bezoek dat daardoor, voor zo’n 

kwetsbare groep, toch mogelijk is. 

• Juist het netwerk bij elkaar brengen vind ik echt een 

meerwaarde. Juist die contacten leggen, brengt de 

coöperatie tot een coöperatie. 

• Opschalen is van belang: wat hebben we voor 

waardevolle dingen in dit gigantische netwerk, wat zijn 

initiatieven die lokaal ontstaan maar die groter ingezet 

kunnen worden? Volgens mij kunnen we daar nog veel 

meer uithalen. 

in ieder geval ervoor kan zorgen dat de sociale kloof 

niet nog groter wordt en mensen niet nog verder in de 

problemen brengt. 

• Wat we zelf kunnen doen, bijvoorbeeld op lokaal leden-

raadsniveau, dan kan ik me voorstellen dat je mensen 

nog beter helpt met hun financiën op orde houden. 

• Heb je voorbeelden meegemaakt? 

• Aantal van die aspecten/ problemen komen ook voort 

uit soort van gebrek van hoe je het kan voorkomen.  

Of kinderen krijgen heel veel van hun ouders; vakanties 

worden betaald, etc. Hoe moet je dan ooit zelfstandig 

zijn en verstandige keuzes maken? In je omgeving word 

je daar ook niet toe gestimuleerd. 

• Ik zit vooral aandachtig te luisteren omdat ik ook wil 

ophalen vandaag. Dit is voor mij reden waarom ik 

bij Rabobank werk. Als je praat over voorbeelden, 

inzoomend op het verhaal over sociale ongelijkheid en 

het feit dat dat steeds groter wordt. 

• Ik vind het zelf heel waardevol dat we binnen onze bank 

zo vroeg mogelijk financiële problemen proberen te 

detecteren. Wat ik heb gemerkt bij dit vraagstuk is dat 

er veel schaamte bij zit, mensen komen niet makkelijk 

uit zichzelf bij de bank met de vraag ‘is er voor mij 

een oplossing?’. Terwijl het fijn zou zijn om zo vroeg 

mogelijk in contact te komen om te kijken wat je kan 

beteken en er zo vroeg mogelijk bij kan zijn. Wat ik zelf 

doe is mijn netwerk gebruiken, ik zit zelf in een elftal 

tegen armoede. Hier zitten mensen in uit verschillende 

disciplines; mensen uit het sociale domein, de zorg, een 

wethouder, de bank, de pastorie. Je moet je voorstellen 

dat het een heel breed gezelschap is. Wat we vooral 

doen is kijken hoe we in de netwerken kunnen 

verbinden zodat we een aantal initiatieven groter 

kunnen maken. Eén van de initiatieven die we hebben 

opgepakt is dat we gemerkt hebben dat werkgevers 

een grote rol hebben in het vroegtijdig signaal kunnen 

geven. Bijvoorbeeld schuldhulpsanering.

• We zijn een initiatief gestart ‘iedereen recht op een bed’. 

Er worden bedden beschikbaar gesteld aan gezinnen 

waarvan kinderen niet in een bed slapen. Het directe 
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zijn: interactief, proactief, zelfsturend. Dit vind ik een 

positieve draai die komt. We zitten in de openingsfase 

merk ik zelf, omdat de oudere medewerkers daar meer 

moeite mee hebben. Maar het betekent dat de complete 

maatschappij (inclusief banken en overheid) op een 

andere manier moeten denken als ze met deze klanten 

mee willen gaan. Daar ligt wel een uitdaging voor de 

komende jaren. Ik vind het een heel mooi proces wat op 

dit moment gaande is. 

• Over die mooie kreten van zojuist kan ik niet heen, 

daar kan ik me alleen maar volledig bij aansluiten, 

ik kan het niet mooier verwoorden. Als ik dat een 

stapje verder probeer te trekken richting de bank, 

denk ik dat je ook daarin al je afwegingen moet kijken 

naar niet alleen het financiële aspect maar juist ook 

naar het maatschappelijke aspect. Hoe ga je dat in 

investeringsbeslissingen en financieringen mee laten 

wegen? Als we dat hier belangrijk vinden, hoe ga je dat 

dan tot uiting brengen? Ik heb het antwoord niet.  

De balans tussen het harde en het zachte, het 

economische en het maatschappelijke. 

• Ik denk dat Rabobank het op dit moment heel goed 

doet. Als je kijkt naar de concurrenten zijn dat echt 

zakenbanken, het sociale stuk is van Rabobank. 

Hoe breed zo’n bank in de maatschappij staat en 

verenigingen ondersteunt die het moeilijk hebben dat 

is voor mij wel een voorwaarde om bij een bank klant te 

worden. Dat vind ik heel sterk bij de Rabobank. 

• Het leven wordt een stuk goedkoper als je snapt hoe 

geld werkt, dat zie je in allerlei regelingen (provincie, 

gemeente, landelijk). Als je snapt hoe het financiële 

systeem werkt, waar je geld vandaan kunt halen en hoe 

je belasting moet betalen, wordt het leven automatisch 

een stuk goedkoper. Oplossingen liggen in ‘hoe ga je 

met financiën om’ en het opleiden van mensen die dat 

niet zo goed doen. Dan weet je dat uit eten drie keer  

zo duur is als zelf eten bij de Lidl kopen. Dan wordt  

het leven een stuk goedkoper. Financiële educatie,  

ik denk dat Rabobank daar zonder veel moeite veel kan 

bereiken. 

• Wat je wel merkt, vragen waar we zelf tegenaan 

lopen binnen de eigen regio, als je het hebt over 

verduurzaming, kwetsbare ouderen beter ondersteunen 

wetende dat ze minder digitaal zijn. Het zou zonde zijn 

dat je op allerlei plekken binnen Nederland hierover 

spreekt terwijl je veel meer met elkaar zou kunnen 

delen. Binnen mijn eigen werk ben ik bijvoorbeeld 

een communicatiekanaal, waarbij alle ideeën vanuit 

de organisatie kunnen worden ingebracht, aan het 

oprichten. Hiermee is het inzichtelijk voor iedereen en 

kan iedereen reageren om het rijker en completer te 

maken. Het begint met eerst inzicht krijgen op wat er  

is en waar al over nagedacht wordt. 

Fase 3: Visualiseren 
• Opschalen, verbinden en realiseren. Daar heb je ook 

vaardigheden voor nodig. Hoop dat we naar een 

toekomst gaan waarin mensen de juiste vaardigheden, 

mindset en ondersteuning hebben. Aandacht is het 

nieuwe geld. 

• Ik begon te zweven richting ontmoeting en inclusie, 

iedereen hoort erbij en dat soort dingen. Zat beetje  

in lijn met sociale kloof waar we het over hadden.  

Mijn droom is die kloof te dichten en de bank helpt mee 

om die kloof te dichten en dat is niet alleen in je eigen 

dorp maar ook wereldwijd. 

• Dus ik had als ideaalbeeld opgeschreven ‘betrokken 

wereldburgers’. Daar zit weer de uitdaging tussen 

zweven of met beide voeten in de klei. Dus we moeten 

hier om de hoek dingen regelen en we in grote lijnen 

heeft de bank ook een verantwoordelijkheid als 

wereldspeler. Laten wij eerst naar het deel om de  

hoek kijken. 

• Ik ben ongeveer de oudste, wat ik mooi vind van de 

afgelopen 10-15 jaar in de maatschappij is dat het 

onderwijssysteem compleet veranderd is. Mensen zijn 

vooral gewend om voor zichzelf op te komen en op 

te zoeken wat voor hen relevant is. Dit begint in het 

bedrijfsleven meer vorm te krijgen. 

• Uiteindelijk denk ik dat we mooie mensen aan het creëren 
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voorbeeldfunctie en van daaruit ga je in gesprek met de 

samenleving of men eigenlijk jouw visie deelt. Je zegt 

‘ik sta zo in het leven, dit vraagstuk wil ik op die manier 

oplossen, heb je dezelfde visie sluit je bij me aan, kom 

bij mij bankieren’. 

• Daarnaast kun je op veel thema’s naast geld ook veel 

dingen doen. Je kunt dingen aanjagen, zelf partijen 

bij elkaar brengen om een doel te bereiken. Rabobank 

maakt enerzijds financiële producten om dat mogelijk 

te maken, aan de andere kant kun je ook mensen bij 

elkaar brengen om dat voor elkaar te krijgen. Je kunt 

in je acties en in je producten samen werken aan een 

maatschappelijk vraagstuk en daar helpen meesturen 

om richting te geven. Dat zijn de kansen. 

• Waarom? Omdat geld een van de belangrijkste sturende 

middelen is om gedrag van mensen te beïnvloeden. 

Vergelijk het met corona. De een roept mondkapje wel, 

de ander niet. Wat doen we? We zijn in verwarring.  

Met fiscale sturing, met geld, kun je het gedrag van 

mensen beïnvloeden. 

• Dit betekent dat Rabobank bij uitstek toegerust is om 

met producten de maatschappelijk vraagstukken mede 

te helpen sturen in de richting die zij willen. Als mensen 

het voordeel zien in het verduurzamen van hun huis 

omdat ze verdienen of als lastenverlaging dan gaan ze 

investeren. Geld als middel om het doel te bereiken. 

Daar heb je dus kansen als Rabobank. 

• Via de portemonnee raak je mensen het meest. Als 

je MKB’er bent kan je zelf niet meer belastingaangifte 

doen, heb je een fiscalist nodig gezien de hoeveelheid 

aan regelingen. Ik vond het een erg scherp punt. 

Fase 4: Vormgeven 
• Ik weet niet of het per se vormgeven is. Bij Rabobank 

is een groot maatschappelijk probleem als je de 

foodsector financiert en tegelijkertijd weet dat 50% een 

keer moet stoppen binnen nu en x aantal jaar omdat we 

een overschot aan veeteelt hebben. Een moeilijke keuze 

voor Rabobank maar belangrijk omdat klanten daar heel 

kritisch naar kijken. 

• Ik ben commissaris bij Rabobank Zuid West-Brabant. In 

het gewone leven ben ik teammanager bij een regionale 

ontwikkelingsmaatschappij. Een semioverheidsinstelling 

die veel doet op alle transitieagenda’s van de overheid, 

bijvoorbeeld energie, circulair, robotisering en biobased. 

• Wij verzinnen van alles waarin ondernemers, kennis-

instellingen en overheden elkaar weten te vinden.  

Op projectniveau tot missiewerk om de boodschap te 

verkondigen van de transitieagenda van de overheid. 

• Ik heb ook 10 jaar bij de bank gewerkt, in de 

financieringshoek. Ik zit al 12 jaar in de RvC. Ik doe 

ook allerlei toezichthoudende functies bij andere 

maatschappelijke organisaties. 

• Ik zat naar de vraag te kijken; laat het me proberen te 

ontleden. In mijn ogen is een maatschappelijk vraagstuk 

altijd aanwezig als er een verschil van visie is of een 

tegenstrijdig belang. Als je allemaal dezelfde richting 

uitkijkt of dezelfde visie hebt dan is een vraagstuk  

snel opgelost. Maar het probleem zit vaak in dat  

een vraagstuk ontstaat als er tegenstrijdige  

belangen ontstaan. Dat kan geld zijn, maar ook  

allerlei soorten dingen. 

• Het klimaatvraagstuk is ook een fantastische. Als econoom 

zeg je dan er is een trade off tussen economie en milieu. 

Als je 100% voor het een gaat, ga je niet voor het ander, 

en andersom. Daar moet je een balans in vinden. Een 

maatschappelijk vraagstuk bestaat altijd, dat lossen we 

nooit op. Als het ene vraagstuk opgelost is komt er een 

andere waarin een tegenstrijdig belang is. Er is dus geen 

eindplaatje. Om het niet ingewikkeld te maken.

• Met z’n allen proberen elk vraagstuk dat er is; milieu, 

corona, wat gaan we doen met oudere mensen en zorg. 

Hoe gaan we het samen aanpakken? Dat is dat je  

in ieder geval in overleg met elkaar in gesprek blijft  

met elkaar. 

• Maar dat je als Rabobank keuzes maakt in die 

maatschappelijke vraagstukken doe je bijvoorbeeld 

door te zeggen ‘wij investeren niet in bedrijven die 

wapens maken’, ‘die kinderen laten werken’, noem het 

maar. Je maakt keuzes, stelt normen voor jezelf, pakt je 
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komen, standpunten te ver uit elkaar liggen. Soms los je 

dat niet makkelijk op en dan moet je als partij een keuze 

maken welke van de twee je dan gaat volgen. En daarin 

moet je kijken of je medestanders vindt, of er draagvlak 

is bij klanten en de omgeving om het op die manier  

te doen.

• Dan maken we het heel abstract. We moeten het bij 

simpele maatschappelijke vraagstukken houden. Laten 

we het simpel houden, dat er een CO2 vraagstuk ligt 

en een energietransitie vraagstuk. Dat zijn al moeilijke 

dingen, kunnen we ieder op onze eigen manier aan 

bijdragen en Rabobank met haar acties en middelen. 

• Het ligt per vraagstuk verschillend wie tegen- en 

medestanders kunnen zijn. Als we het over milieu en 

energie zouden hebben, zijn er belangen bij grote 

oliemaatschappijen die niet aansluiten bij CO2-reductie 

en minder gebruik maken van fossiele brandstoffen. 

Zou je als bank kunnen proberen oliemaatschappijen 

tot een ander verdienmodel te krijgen? Om hen 

ook in de transitie te krijgen om binnen 40-50 jaar 

hun businessmodel te veranderen en niet langer 

tegenstander te zijn in de energietransitie?

• Op het moment dat je dan de energietransitie pakt, de 

wisdom van meer mensen kunt gebruiken om dat op 

te lossen, moet je kijken naar het belang van onderwijs. 

De energietransitie is geen onderwerp op school. Als 

je juist onderwijs inricht vanuit de vraagstukken, leer 

je dat er voor- en tegenstanders zijn, je nooit helemaal 

gelijk kan krijgen. Je verdiept je ook in de materie die 

nodig is. Net als corona, dit bespreken we vooral met 

zorgmensen. 

• Diversiteit wordt vooral besproken in een 

diversiteitboard die niet heel divers is. We doen het 

allemaal in onze eigen bubbel omdat we misschien 

ook niet te veel tegenstand willen, we willen zo snel 

mogelijk naar consensus. 

• Ik onderschrijf dat je draagvlak nodig hebt voor 

een uiteindelijk keuze, maar om daar te komen 

gaat er discussie aan vooraf. Verschillende diverse 

perspectieven zijn nodig, als je een diverse groep en 

• Je hebt gelijkgestemden nodig, je kunt met geld dingen 

sturen. Dan hoop je ook dat mensen de juiste mindset 

en vaardigheden hebben om dat in te zetten zodat het 

ook ten goede komt aan de mensen en vraagstukken 

waar je wilt dat het aan ten goede komt. Ik denk dat het 

belangrijk is dat, ook vanuit een 360 graden bril, je blijft 

kijken met wie je dat doet. 

• Op het moment dat je dat doet met geld en alleen kijkt 

naar mensen die naar geld en rendement kijken, vraag 

ik me af of gaandeweg die intenties niet minder goede 

bedoelingen worden. Het is belangrijk dat je ook goed 

kijkt naar de mensen met wie je het gaat realiseren. 

Op het moment dat je met een bril van geld en fiscale 

regels gaat sturen, dat je weet dat de mensen die daar 

aan de knoppen draaien het met de goede intenties 

doen. Anders bestaat de kans dat je naar de oude 

economie gaat in plaats van de betekeniseconomie 

waar je heen wilt. 

• Wat is nodig om te doen wat nodig is? In het begin 

vroeg ik mij af ‘willen, en wie moet het dan willen?’. 

De directie van Rabobank namelijk moet hier ook wat 

in willen. Als die wat willen kunnen zij de bank en 

stakeholders hierin meenemen. Je moet het willen 

en wat het dan is, waar sta je dan voor, dat moet je 

concreet kunnen uitdragen. 

• Welzijn is uiteindelijk waar het om gaat. Voor een 

econoom is geld niet het ding maar het middel om te 

komen tot maximaal nut, zo leerden wij het vroeger. 

Maar het gaat uiteindelijk om welzijn. Een lastig 

begrip omdat het lastig meetbaar is en voor iedereen 

verschillend is. De een noemt het op een bankje  

zitten in de zon en de andere heeft het over verre  

reizen maken. 

• Collectief welzijn is waar je uiteindelijk naar moet 

streven. In dat hele spel is geld een transfermiddel om 

dat te bereiken. Ik deel de visie. Dat het uiteindelijk 

om welzijn gaat. Uiteindelijk is dat een collectief 

welzijn waar we naar toe moeten, alleen wel een 

lastig te definiëren iets. Soms los je dingen niet op in 

maatschappelijke vraagstukken omdat er principes bij 
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nogal wat voor grondstoffen en productiviteit. 

• Het is zo dat in Nederland erg veel wordt geproduceerd 

en verwerkt. De vraag is, Nederland is een relatief kleine 

postzegel, of je al die productie op die paar vierkante 

kilometer voor een groot deel van de rest van de wereld 

moet doen. Dit levert een maatschappelijk probleem 

op, alles wat er aan grondstoffen en middelen gebruikt 

wordt dat moet ook allemaal in Nederland de lucht 

of grond in. Nu hebben we voorlopig nog aardig veel 

water, bij voedselproductie komt veel water kijken, maar 

je weet ook dat alle andere normen in dat relatief kleine 

gebied worden uitgestoten.

• Waar je tegenaan loopt dat Nederland een relatief klein 

gebied is, je zou willen dat wereldwijd productie op 

lokaal niveau voldoende aanwezig is. Om vervoer, en 

de bijbehorende effecten, te voorkomen. Er zit CO2 en 

gebruik van grondstoffen aan vast. Doe de productie 

zo dicht mogelijk bij de plek waar het gebruikt en 

geconsumeerd wordt. Dit vraagstuk helpt om in het 

milieu een oplossing te vinden. 

• Ik denk dat Rabobank niet in Nederland de landbouw 

moet financieren maar in wereld, bijvoorbeeld in Afrika. 

We hebben hier veel te veel intensieve veehouderij. 

Financiering dient elders plaats te vinden.

• Help ondernemers om te emigreren met hun bedrijf 

naar ergens waar voldoende ruimte is, in milieu, om het 

daarop te vangen en lokaal te produceren. Dit geldt 

ook voor productie in China waar veel heen wordt 

gebracht en andersom om hier te consumeren. Om 

het probleem te helpen moet je een klein beetje de 

rem op globalisering zetten. Meer produceren in lokale 

omstandigheden waar lokaal gebruik is. 

• Ik denk dat onderwijs een grote rol speelt, we moeten 

het niet meer van de maakindustrie hebben maar zijn 

een land van dienstverlening en technologie. Dit is lastig 

om te koppelen met Rabobank. Ik denk dat onderwijs 

voor jezelf een veel grotere rol moet spelen. Je ziet het nu 

met corona, veel sectoren waar opeens geen werk meer 

is en sectoren waar opeens veel werk is. Bijscholing en 

omscholing is een discussie van de toekomst. 

de juiste tegenstanders uitnodigt om te kijken wat 

daar dan inzit. Niet om hen te overtuigen maar dat je 

wel kunt luisteren naar wat er achter zit. Bijvoorbeeld 

een gebrek aan kennis of een zinvol ander perspectief 

waarin we in de oplossing van het vraagstuk iets  

mee moeten.

• Maak elkaar beter in de journey die je met elkaar doet, 

je leert ook van het proces dat je met elkaar doet. 

• Energiebedrijven en oliemaatschappijen, ik weet niet of 

je die bedrijven moet helpen of dat ze dat zelf moeten 

doen. De bank helpt bij de financiering. 

• Als ondernemer heb ik geen behoefte dat de bank 

zich bemoeit met mijn missie en visie. De grens ligt bij 

de vraag die de ondernemer aan de bank stelt en het 

advies dat gegeven wordt. Maar er moet geen sturing 

aanzitten bij de bank. De ondernemer is zelf mans 

genoeg om te bepalen welke kant zijn bedrijf op moet. 

De adviseur moet vooral die kant adviseren. Ik heb  

niet de behoefte om de bemoeienis van de bank naast 

me te hebben. 

• Voor zoiets als klimaatverandering moet je juist met 

bijvoorbeeld Shell aan tafel. Niet alleen omdat ze nu 

wel moeten. Juist in de klimaat- en energietransitie 

kan je veel als iemand als Shell mee wil. Als die 

zeggen ‘wij gaan overstappen naar andere middelen, 

naar duurzame technieken’, dan is de klimaat- en 

energietransitie daar veel meer bij gebaat dan wanneer 

je alle organisaties die al voor zijn betrekt. 

• Als je als Rabobank 80% van de landbouw financiert 

en weet waar landbouw naar toe moet dan hoop ik 

dat je daar 5 jaar geleden ook over hebt nagedacht. 

Ik hoop ook dat Shell nagedacht heeft over de 

energietoestanden, maar dat blijken ze niet gedaan 

te hebben. 

• De ambitie van de Rabobank is om mee te helpen om 

het wereldwijde voedselvraagstuk te helpen oplossen. 

Dat kan Rabobank alleen maar door financiering te 

verstrekken aan alles wat in de voedselketen zit. Dan ga 

je ervan uit dat de wereldwijde populatie gaat stijgen 

en dat je meer voedsel nodig zal hebben. Dat betekent 
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van vaardigheden voor de rest van Nederland. 

Onderwijs richt zich vooral op het leren van cognitieve 

vaardigheden. Dat soort vaardigheden, coalities 

bouwen, daar kan Rabobank vanuit eigen ervaring wat 

in betekenen. 

Fase 5: Verwezenlijken
• Ik denk dat de bank in de toekomst het verschil kan 

maken door sociale ongelijkheid toch enigszins tegen te 

gaan en meer financiële kennis delen en te geven aan 

de onderkant van de maatschappij. Door inzicht in data.

• Rabobank, blijf bezig om aan de sociale kant van de 

maatschappij te staan, wat nu zo is. Zorg dat je je daar 

blijft onderscheiden ten opzichte van collega’s, ook als 

de coöperatie verdwijnt. 

• Ik vind dat de mooiste oproep. Ik ben ervan overtuigd 

dat Rabobank een iets andere bank is dan de anderen. 

Vooral de coöperatieve thema’s waar maatschappelijke 

thema’s zijn bedoeld, en de wijze waarop ze in het spel 

staan maakt hen iets bijzonderder dan de andere die 

gewoon producten verkopen tegen lage tarieven. Ik zou 

zeggen blijf dat doen en blijf die sociale aspecten vooral 

ook meenemen in welke vorm je ook bent en of dat 

nou digitaal of fysiek is, blijf dat vasthouden dat is het 

enige dat je onderscheid. Bankproducten zijn universeel 

vergelijkbaar, lijken vaak veel op elkaar, tarieven zitten 

dicht bij elkaar. Je wint het hooguit op toegevoegde 

waarde, de thema’s die je meeneemt, hoe je in de 

wedstrijd zit en ongetwijfeld je medewerkers.

• Ik hoop dat er aandacht blijft voor de mindset en 

vaardigheden van de medewerkers om dat in de praktijk 

te brengen. Op het moment dat je je olievlek groter 

laat zijn zorg je dat je de impact op ander mensen in de 

samenleving vergroot. 

• Een algemeen actiepunt dat aansluit bij wat al werd 

gezegd ‘practice what you preach’. Iets te vaak heb ik me 

moeten verdedigen dat ik in de ledenraad zit, omdat 

Rabobank ergens een PR had. Waar onder zit dat  

ergens iets écht heel scheef zat, wat moreel niet uit te 

leggen valt. 

• De bank doet op zich ook wel dingen in de 

scholingssferen, omscholing is nu heel actueel. 

• Op onderwijs zou ik zeggen dat er heel weinig 

te doen is voor de bank, dat zou ik me kunnen 

voorstellen. Behalve stageplaatsen aanbieden en 

op school jongeren helpen omgaan met geld. Het 

maatschappelijk vraagstuk in het onderwijs is dat het 

een sector is die aan het krimpen is. 

• De problematiek in het (primair) onderwijs is dat er 

voornamelijk vrouwen zitten. Daar krijg je de discussie 

over de rol dat kinderen alleen vrouwen als lerares zien. 

De gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel 

is vrij hoog, dus binnen nu en 10 jaar verdwijnt veel 

kennis en ervaring uit de sector en hebben we veel te 

weinig mensen die een onderwijsopleiding hebben 

gevolgd.

• Aan de andere kant is het ook een krimpende sector. 

Op korte termijn is er een probleem op het gebied van 

vinden van personeel. Op de lange termijn is er geen 

groeipotentieel. Los van de discussies over dat het 

beroep zwaar. In het voortgezet onderwijs speelt iets 

soortgelijks, daar heb je het vaak over dat het moeilijk  

is om mensen in bepaalde vakgebieden te vinden.  

Daar speelt ook vaak dat de gemiddelde 

leeftijdsopbouw van het personeel vrij hoog is. 

• Op termijn zijn er onvoldoende mensen beschikbaar. 

Dat is het maatschappelijk vraagstuk: hebben we 

over 10 jaar nog wel mensen voor de klas om onze 

kinderen les te geven? Dat is een vraag en hoe lossen 

we dat op: door genoeg mensen te laten kiezen voor 

het onderwijs. Maar hoe stimuleer je je kinderen het 

onderwijs in te gaan in een sector waar geen toekomst 

in zit? Dan zeg je ‘ga voor de zorg’, want de zorg is 

een vak met toekomst als gevolg van de vergrijzing. 

Hetzelfde geldt voor banken; financiële instellingen 

nemen ook alleen maar in grootte af. 

• Ik denk dat Rabobank misschien in de sector onderwijs 

toch een rol te spelen heeft. Als wij goed zijn in het 

aangaan van coalities en doelgericht samenwerken. 

Dan kunnen we best een rol spelen in het aanleren 
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regio relevant zijn, kun je daar echt het verschil maken. 

Als je kijkt naar verschillende regio’s en alle thema’s wilt 

oppakken, verspil je uiteindelijk geld en energie. 

• Het verbaast mij dat we deze dialoogsessie zo breed 

zijn ingestoken. Ik heb juist bij onze ledenraad geleerd 

dat we ons focussen op drie thema’s waar we met 

Rabobank wat mee willen. Kies binnen die brede 

agenda. 

• En ik werd nog geprikkeld door de brede welvaart 

indicatoren, waarbij je ook kan inzoomen op regio’s. 

Daar zou ik misschien wel samen met de bank kunnen 

kijken of we meer een regionale, lokale vertaling 

kunnen maken en handelingsperspectief kunnen geven 

aan beleidsmakers. Als Rabobank daarin een adviesrol 

pakt, gevraagd en ongevraagd. Daar zou ik zelf ook wel 

wat mee kunnen. 

• Wat mij betreft is het actiepunt voor de bank, ondanks 

de brede agenda: kies! En dan niet om de rest los te 

laten, kies voor korte termijn waar je nu gas op wilt 

geven. Als je kiest voor dingen die in een bepaalde 
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Fase 1: Verkennen 
• Het vraagstuk van (generatie)armoede en schulden 

problematiek

• Als eerste denk ik aan de tweede kamer en het 

vormgeven van nieuwe waardensystemen

• Vraagstuk van (on)gelijke kansen

• Hoe mensen te mobiliseren en activeren voor lokale 

initiatieven

• Werk bij Rabobank en voorzitter van Judo vereniging 

om na te denken over een ander waardensysteem. 

Afgelopen 30 jaar zijn we gegijzeld geweest door 

financiële systemen en dat is niet goed

• Ik kom uit Drenthe, dus alleen maar geluk en ben 

zzp-er en staatslid van Drenthe en betrokken bij 

armoedebestrijding

• Ik ben zelfstandig ondernemer openbaar vervoer.  

Ik denk aan de tweede kamer en vooral langere  

termijn, duurzaamheid en hoe we als samenleving 

samen willen werken

• Ik ben student loop stage bij RIVM en vraagstuk van 

ongelijke kansen en welk gezin je opgegroeid

• Ik woon in west Brabant in Maarn en ben adviseur op 

gebied van ontwikkelingswerk en coöperatie en vaak 

in Azië aan het werk. Ik ken Rabobank als ledenraad 

lid en de reden dat ik hier ben is dat ik bij een energie 

coöperatie werkzaam ben en geïnteresseerd ben in dit 

soort sessies en hoe wij dit zelf kunnen organiseren en 

wellicht dat Rabo daar ook een rol in kan spelen

Fase 2: Verdiepen
• Best een grote vraag.

• Ik ben onderwijskundige en waar je bedje heeft gestaan 

bepaald inderdaad heel veel. Ik verbaas me dat we 

vasthouden aan certificering. Echter zonder diploma 

zit er ook heel veel kwaliteit. Zonder diploma ben je 

minder waard en dat is niet waar. We moeten naar 

een maatschappij waar we alle kwaliteiten moeten 

herkennen en erkennen bij mensen.

• We zijn geneigd in hokjes te denken. RIVM onderzoek: 

juiste plek. Mensen die gezond zijn of niet, de leeftijd 

van mensen.

• Hokjes denken doen we graag om te ordenen. Hokjes 

denken op de langere termijn heeft geen zin. Maar wel 

goed om te ordenen. Ik verbaas mij over korter termijn 

denken. Duurzaamheid gaat volgens mij over langer 

termijn denken. Bijvoorbeeld Noord Zuid Lijn. Wordt 

financieel gezien als debacle, maar wat het brengt voor 

de samenleving zijn we niet mee bezig. We kijken alleen 

op korte termijn. Hoe hangen dingen nou samen.  

Wat betekent iets over x jaar?

• Ik heb een mooi voorbeeld wat mij zorgen baart: ik 

kom uit Volendam, veel groei. Wordt nu nagedacht over 

groot aantal woningen en op klein niveau over vervoer 

stromen naar broek op waterland. Als je nu al weet dat 

er 20.000 woningen komen weet je dat lijntje naar broek 

op waterland niet gaat werken, maar eigenlijk Noord 

Zuid lijn moet worden doorgetrokken. Iedereen is bezig 

in zijn eigen hokje in plaats van het groter plaatje.

• Dat is niet gek.

• Dit soort vraagstukken komen vaak langs en dezelfde 

verbazing herken ik. We zouden moeten zeggen het 

hangt allemaal samen en niet alleen op deelgebiedjes 

te denken. Er zijn al mensen die het hebben 

uitgerekend We weten het al.

• Ik herken het. In onze gemeente wil men 

energieneutraal zijn. Leggen 100 hectare met 

zonnen panelen te bedekken, echter er wordt geen 

rekening houden met draagvlak bevolking. Protesten 

gekomen. Plan van zonnen panelen ingetrokken. 

Onze coöperatie opgericht om positiviteit te creëren 

door een zonnevelden aan te leggen. Kloof tussen 

boeren en burgers is gegroeid. Wij hebben ze bij elkaar 

gebracht. Projectontwikkelaars buiten spel zetten en 

boeren en burgers bij elkaar te brengen. Slecht idee 

om 100 hectare uit de gemeente te halen ook i.v.m. 

biodiversiteit. Hoe hou je spirit vast samen met Rabo 
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jongeren dat niet tot zich nemen. Is te lang en langer 

dan 140 tekens. Wellicht ook kanalen aanpassen om 

mensen te bereiken.

Fase 3: Visualiseren 
• Gelijke kansen ieder kind moet elke opleiding kunnen 

volgen, ongeacht afkomst en moet kunnen worden  

wat hij/zij wil. Er kunnen hiervoor verschillende 

leerroutes zijn.

• Krantenkoppen in 2030 zie ik voor mij dat beurspagina 

maar halve pagina en de rest van de krant over zaken 

gaat waar het over moet gaan, goeie initiatieven  

en samenwerking. Welke precies is nu moeilijk aan  

te geven. 

• 90% procent van innovaties zijn begonnen bij de 

overheid. Bedrijven maken daar nu goede sier mee.  

Dus trots zijn op onze overheid. Samen aan werken dat 

het geld van de overheid goed besteed wordt. 

• Thema’s moeten zijn: huizen en vervoer en 

bodemdaling, isolatie, onderwijs, armoede. Ik kijk meer 

naar hoe dan wat. Geheim zit in de samenwerking

• Samenleving die duurzamer is, concreet mobiliteit en 

energie. Zoals projecten opstarten in onderwijs en 

research. Bijvoorbeeld project vliegen op waterstof.  

Niet redden KLM maar geld stoppen in projecten  

die ons duurzamer maken. Daar moeten keuzes in 

worden gemaakt. 

• Mijn grootste bedenking als je het bespreekt met 

iedereen dan duurt het lang en er zijn altijd mensen 

tegen. Keuzes onderwijs en research. Goed voor 

kansen en gelijkheid. Je geeft mogelijkheid om je te 

ontwikkelen, technisch goed en maatschappij anders in 

te richten. Dit is top 1, 2 en 3.

• We moeten ons een weg uit de crisis zien te vinden  

zei Wiebes en ik ben benieuwd hoe jullie daar tegen  

aan kijken.

• Ik zou het mooi vinden als er in onderwijs meer 

aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Belangrijk 

om meer de menskant te zien. Daar meer van te zien 

net als dit soort gesprekken. Meer uit je eigen bubbel 

om mensen te mobiliseren boeren en burgers bij elkaar 

te brengen. Hoe krijg je groepsgevoel weer terug.  

Rabo zou katalysator kunnen zijn.

• Inhaken op gelijke kansen en dat afkomst bepaald wat 

je wordt. Erg belangrijk dat ongelijkheid op te heffen 

en gelijke kansen worden gecreëerd. Als er weinig geld 

is bij gezin dan heerst korter termijn. Dus moeilijk om 

met deze mensen de langere termijn te bespreken, dan 

krijg je onbegrip en dat is een moeilijke kloof. Voor veel 

mensen zijn projecten een ver van je bed show. 15 jaar 

geleden in mijn dorp waren windmolens ok, maar nu 

wil niemand een paal naast zijn deur. 

• Niet verwijtbaar aan diegene die nieuw idee bedenkt, 

maar mensen worden pas wakker als het een feit wordt. 

Dan is het te laat want dan is het al besloten. Dan krijg 

je protesten. Je hebt het gezien met vluchtelingen 

stroom. In Drenthe was het in het begin rustig. Over het 

algemeen ging het goed behalve in Oranje waar 2500 

vluchtelingen kwamen op een dorpje van 200 mensen

• In Drenthe eerst inspraak daarna besluit dat ging goed.

• Eerst draagvlak creëren. Als bewoners al het idee 

hebben dat besloten is dan hakken in het zand.  

Daar trap je 1 keer in en dan ben je als burger niet  

meer betrokken.

• Vraagstukken die spelen zijn vaak complex en 

worden niet doorzien door burgers. Bijvoorbeeld 

onderhandelingsprocessen. We weten dat als er 4 of 

meer dingen spelen wordt het al te complex voor 

mensen. Zal een brede duurzaamheid monitor helpen 

om de complexiteit beter te doorgronden?

• Ik denk het wel. Met vluchtelingenstroom was 

besluitvorming erg snel. 

• Wat jij zegt is een goed argument. Versimpeling van de 

uitleg is dan wellicht de oplossing. Draagvlak creëren 

door kloof te dichten.

• Ik vind het lastig. Vraag mij af of iedereen wel mee  

kan praten omdat het ingewikkelde problemen zijn. 

Hoe maak je deze problemen begrijpelijk zodat  

mensen er iets over kunnen zeggen.

• Als je ziet de berichtgeving over corona zie je dat 
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te kunnen doen. Dit heeft mij geleerd om mensen te 

waarderen op wat ze kunnen. Dit is lastig als je alleen 

naar diploma’s kijkt

• Ik wil graag meer ondersteuning op studiekeuze. Ik heb 

het gevoel dat nog te weinig nadruk ligt op wie je bent 

en daar meer bij stil moet worden gestaan. Dit vind ik 

een interessant thema

• Er wordt gezegd dat jij je mag klaarmaken met 50 jarige 

carrière. Hoe zie jij dat of je 1 carrière hebt of meerdere?

• Ik merk zelf dat ik maatschappelijke vraagstukken 

belangrijk vind en ook van studie richting ben veranderd.

• Belangrijk om op basis te leunen wat vind ik leuk, en 

interessant.

• Welke partijen zijn hierbij nodig?

• Bijvoorbeeld JFK met een man op de maan brengen 

heeft ervoor gezorgd dat technologisch onderwijs en 

ontwikkeling enorm is toegenomen. Wellicht dat een 

droom hierbij voor Nederland ook kan werken. De 

wereld is nu zo diffuus dat je niet weet wat je moet 

studeren. Mogelijk om daar richting in te bepalen. 

• De rol van Rabobank zou kunnen zijn om 

investeringspartijen bij elkaar brengen om zaken 

duurzamer te maken en vervolgens te vermarkten. 

• Heb je voorbeelden waar je je op zou willen richten?

• Ik heb moeite met de steun die KLM nu krijgt. Rabo zou 

initiatief voor waterstof of plaats luchthaven naar zich 

toe kunnen trekken. Rabo heeft grote rol bij Schiphol, 

ook bij TNO

• Ik moet denken aan accu technologie waar we veel 

profijt van kunnen hebben

• Leden van coöperatie klagen wel eens bij Rabo over 

zorg voor een goede melkprijs. Friesland Campina, 

een andere klant van Rabo, ziet dat breder en dat 

kan knellen en Rabo zit daar tussen. Rabo kan lokaal 

veel doen, maar waar kan je deze inzet het beste 

aanwenden.

• Toevallig net document binnen gekregen hoe 

Rabobank om wil gaan met klimaat

• Wij zijn vaak bezig met morgen i.p.v. overmorgen.  

Wat kan Rabo daarbij doen?

komen. Ontwikkelen doordat je ook veel leert van 

anderen en ervaring opdoet.

• Deze oplossingsrichting spreekt mij aan om goed op de 

menskant te richten. Ben zelf veranderd. Was vroeger 

rechtser en nu linkser. Als je persoonlijke ontwikkeling 

aandacht geeft dan ontwikkel je je talenten.

• Energietransitie is mijn focus. De term van onder op 

komt nu op. Coöperatie vind ik belangrijk. Dit geeft 

koppeling met kansrijk en kansarm voor iedereen die 

mee wil doen. Dat mensen het zelf doen. Kennisdelen 

met expertise en die inzetten om boerenorganisaties in 

andere landen de transitie te maken. Niet alleen met zak 

geld aankomen, want dan creëer je afhankelijkheid. 

• De energietransitie is voor iedereen mogelijk en 

toegankelijk. Dit geldt ook voor kansen in het onderwijs, 

waardoor een carrière niet afhankelijk is van afkomst en 

geld, maar waarin talenten van eenieder worden benut. 

Fase 4: Vormgeven
• Weerbarstig probleem. Onze systemen zijn gebouwd 

op allerlei principes. Bijvoorbeeld een vriend heeft 

agoraschool opgericht. Deze scholen zijn bezig al in 

de eerste jaren in persoonlijke ontwikkeling. Dit is een 

langzame omslag. In zo’n omgeving kun je veel dingen 

beter maken. Echter stoppen met examens maken is te 

ingewikkeld en gaat niet lukken

• Ben het met je eens dat ik niet tegen diploma’s ben. 

Ik heb nooit Hbo diploma kunnen doen want goed in 

wiskunde maar slecht in taal. Daardoor werden mijn 

kansen gefrustreerd. Hier zijn grote stappen te maken. 

Kijk naar wat er wel kan en of bepaalde vakken echt wel 

nodig zijn, bij bepaalde beroepen.

• Rabo zou hier kunnen helpen om te lobbyen.  

Gesprek op gang brengen en aansluiting kansen op de 

arbeidsmarkt

• Ik zit in HR hoek. Wij zijn bezig met inclusiviteit, zoals 

autisme. Willen graag een voorbeeldfunctie vervullen.

• Je moet een zo hoog mogelijk diploma halen wordt je 

verteld, maar toepasselijk diploma lijkt mij beter. Ik had 

geluk om met dyslexie (talenbreuk) toch universiteit 
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• Corona tijd laat nu wel meer borden zien, koop lokaal.

• Gelukkig heb ik werk waarbij ik kan bijdragen. Op HR 

gebied. Bij Judo vereniging wordt nu nieuw pand 

neergezet die volledig klimaat neutraal is. Alle kleine 

dingen helpen. Thuis dak bedekken met zonnepanelen, 

maar wacht even dat techniek optimaal wordt

• Ik rijd elektrisch en ook vakanties mee gereden. Dat als 

je een verandering wil dan kan het door gewoon te 

doen. Op mijn dak liggen al 8 jaar zonnepanelen.  

Zijn niet super efficiënt, maar het werkt. Daarnaast 

wijs ik mijn kinderen op voedselverspilling. Probeer 

voorbeeld te zijn. Dat is voor Rabo ook goed, door 

voorbeeld te zijn. Ook keuze voor openbaar vervoer.

• Afgezien van nieuwe tochtstrippen die ik heb 

aangebracht ben ik door faillissement bewuster gaan 

eten en vooral veel minder vlees. Minder geld kwijt en 

toch goed eten, maar psychologisch ook lastig, zelfs als 

je weinig geld hebt.

• Als burger zonnepanelen op dak en energie zuinig huis 

en op zoek naar verbetering. Energie coöperatie waar 

ik als vrijwilliger betrokken ben en open landschap. En 

mijn kantoor staat ver weg en nu dus besparing door 

reiskosten en vliegkosten door Corona. Niet gevlogen 

naar Azië. Deze nieuwe manier van werken inclusief 

deze prachtige tafel zal helpen bij besparing.

• Toevallig zit ik in project Rabo wat actief het aantal 

reisbewegingen wil verminderen.

• Nu kom je er achter dat het makkelijk kan, hoop dat we 

dit vasthouden.

• Rabo werkt met veel universiteiten samen dus daar 

liggen opties.

• Duurzaamheid begint bij jezelf. Maar hoe maak je je 

huis duurzamer en hoe ga je het betalen. Hier zou Rabo 

een rol kunnen spelen, zodanig dat het budget neutraal 

wordt. Kredietwaardigheid toets voor mensen met 

kleine beurs lopen hier vast.

• Betaalbaarheid is inderdaad erg belangrijk.

• Ik kan mij herinneren premie C en A woningen.

• Vroeger had Rabo meer producten op het gebied van 

groen sparen. Vandaag de dag zie ik die producten niet. 

Wellicht daarop inzetten.

• Onzekere investering en wat gebeurt er in de tussentijd, 

want lange terugverdien tijd

• Veel fondsen die beschikbaar zijn, zijn enorm. Zie jij een 

vorm voor je waarbij dat lokaal gebeurt? Als coöperatie?

• Zou prettige manier van samenwerking zijn. 

Bijvoorbeeld zonnepanelen bij boerderijen gezamenlijk 

installaties aanleggen. Tijdelijk cashflow financiering zou 

mogelijk door Rabo verzorgd kunnen worden.

• Als je van iedereen een inspanning verwacht, maak het 

dan ook betaalbaar en haalbaar voor iedereen.

• Moeilijk. Rabobank en gemeente denken daar ook aan 

mee. Nog geen goed antwoord gevonden. Dan helpt 

een subsidie.

• Mensen met smalle beurs ga je die de vraag stellen wat 

kan ik voor jullie doen? Wat is er nodig?

• Dit proces hebben we nog niet ingezet. Inderdaad niet 

zomaar besluiten over de hoofden van de mensen.

Fase 5: Verwezenlijken
• Vlak van duurzaamheid probeer ik bij te dragen, maar 

op een hoger niveau vind ik het lastig. Afval scheiden 

vind ik al ingewikkeld. Zulke simpele dingen worden 

complex gemaakt. Dus ik wil wel, maar vind het moeilijk.

• Koop jij lokale producten?

• Ik ga wel naar winkel op de hoek, maar of daar lokale 

producten worden verkocht weet ik niet

• Voorbeeld aardbeien is al moeilijk indien Nederlandse 

aardbei maar lastig indien 2 keer zo duur
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Fase 1: Verkennen 
• Samenstelling groep in leeftijdscategorie van MBO 

studente tot 69-jarige, nog niet gepensioneerde. Van 

ledenraadslid – ondernemers – zzp-er – docent - 

personeel Rabo en student.

• Over welke maatschappelijke opgaven hebben we 

het precies. Dat zou ik graag eerst verkennen. Dan 

de kansen daaraan koppelen. Klimaatverandering en 

polarisatie zijn wat mij betreft belangrijke thema’s

• Door jong en oud met elkaar in gesprek te gaan, en 

ontmoetingen te creëren

• Door minder te praten en samen meer te doen

• Laten gaan en ont moetingen (bewust met spatie, 

minder ‘moeten’)

• Dat iedereen gelijke kansen krijgt

• Een paar weken geleden was het super droog. Nu lijkt 

het supernat. Hoe zorgen we dat Nederland niet steeds 

worstelt met het watervraagstuk? Rabo Klimaat Casino, 

vraagstukken op het gebied van energie en klimaat etc. 

Je mag nog 1x gokken met de aarde en dat moet  

goed gaan. 

• De wereld wordt harder, minder geneigd samen op 

te trekken, polarisatie (geloof, achtergrond). Dit móét 

veranderen. Hoe worden we ontvankelijker voor elkaars 

identiteit? Rol onderwijs, ouders?

• We zouden breder moeten worden opgeleid, al vanaf 

de basisschool. Met name op maatschappelijk vlak

Fase 2: Verdiepen 
• In het onderwijs hebben we met corona vanuit huis les 

moeten geven. Ik ben Havo/VWO docent. Vertrekken 

vanuit de nieuwsgierigheid van een kind. Jong en oud 

elkaar ontmoeten. Uitgaan van talenten van mensen, 

en niet van het niveau. Door corona is er een groot gat 

ontstaan, omdat mensen niet met elkaar in contact 

konden komen. Tegelijkertijd ontstonden er nieuwe 

contacten vanwege chatsessies/online lesgeven. Er 

zijn mooie dialogen ontstaan waarbij je recht doet aan 

hoe leerlingen het zien. Hun talenten koppelen aan b.v. 

gemeente/overheid. Dat hebben wij geprobeerd te doen. 

• Ik heb het gevoel dat ik een achterstand oploop qua 

studie, online werkt niet echt. Alhoewel het beter is dan 

niets. Echte gesprekken met leraren heb ik niet. 

• De meest fanatieke leerlingen appten mij, als docent 

cultuur, wel. Maar hoe moet dat dan met de rest, die niet 

zo betrokken was? Programma gemaakt om iedereen 

erbij te betrekken, leerlingen zelf groepjes maken en met 

elkaar in gesprek gaan over luchtige dingen maar ook 

maatschappelijke onderwerpen. Flexibel meebewegen 

met wat er gebeurt, er wordt nog te veel alleen de les 

afgedraaid. Kijken om samen met het dorpshuis, de 

school en zorginstellingen op te trekken om de talenten 

van de leerlingen optimaal te benutten. 

• Aardbevingsgebied in Groningen, daar wonen 

duizenden mensen in onveilige huizen. Overheids-

programma via NAM/Shell. Veel wantrouwen richting 

overheidsorganisaties, iedereen probeert in regio 

Groningen wat op te lossen. Naarmate dit langer duurt 

zijn mensen minder bereid om te luisteren. Op het 

moment dat je je verplaatst in de situatie waarin die 

mensen zitten en je probeert je in te leven in wat daar 

jarenlang al gebeurd is, dan krijg je voorzichtig aan 

het vertrouwen weer terug. Ik zat aan de kant van de 

oplossingen aandragen. Lastige positie vanwege geen 

budget etc. In feite ben je een ramp aan het bestrijden en 

tegelijkertijd is er geen beleid. Daar stoor ik me aan. Hou 

op met praten en ga het doen, dat spreekt me erg aan.

• Fouten maken mag, daar leer je van. Manco van onze 

maatschappij, je moet presteren. Ik geef geen cijfers 

meer in de klas, ze krijgen een 7 bij binnenkomst, hoe 

meer fouten ze maken hoe hoger hun cijfer wordt bij 

wijze van spreken. Leerlingen moeten zelf motiveren 

hoe ze het gedaan hebben. 

• Bedrijf met paar honderd mensen. Grote groep kan 

zich veroorloven om een fout te maken, b.v. kinderen 

uit een goede wijk in Breda (Ginneken). Maar er is ook 
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hebben geen geld of ze zitten in een heel ander 

ritme qua besef over dit onderwerp. Je moet ze geen 

techniek aanbieden maar eerst inzicht krijgen in het 

gedrag van mensen, daar spelenderwijs verandering in 

aan zien te brengen. Dat doe je niet met techniek (b.v. 

warmtepompen verplichten). Goed gesprek hebben, 

breed inzicht vergaren, daardoor gedragsverandering 

realiseren. En daarna maatwerk aanbieden.

• Wat betekent cultuur voor ons? Wat kunnen we 

daarmee doen in ons dorp? Door een gesprek met 

mensen (en niet de gemeente in de lead laten) kwamen 

er veel initiatieven bovendrijven. 

• In de gesprekken die nu worden gevoerd, gaat het 

niet over geld en economie. Het gaat over de zachtere 

onderwerpen. BWI van Rabobank speelt daar goed op 

in. Er is nog veel te ‘verdienen’ door accenten hier en 

daar te verleggen en mensen daarin mee te krijgen. 

• Geluk en tevredenheid is net zo belangrijk als inkomen 

en baanzekerheid. Sociale contacten, daar worden nu 

de eerste haarscheurtjes zichtbaar. Woontevredenheid 

loopt terug. Dingen die wij belangrijk vinden in de 

maatschappij, die heeft corona uitvergroot. Andere 

dingen zijn nog steeds best op orde. Die moeten wij 

proberen te faciliteren vanuit Rabobank. Mensen die 

buiten de boot dreigen te vallen, erbij blijven halen. 

• Het begint met samenzijn. Samenwerken zorgt ook voor 

een betere welvaart. 

Fase 3: Visualiseren. 
• Door een leegstaande kerk te kopen en daarin een 

nieuwe school te beginnen waar jong en oud bij elkaar 

komt. Leerlingen hierin meenemen. Vraagprijs 2 ton, 

maar 2,4 miljoen achterstallig onderhoud. Debat met 

leerlingen over de voors en tegens. Dromen hardop 

uitspreken. Ik ga er zelf een ton in investeren. Als het 

over 3-5 jaar niet gelukt is dan trek ik me terug. Ik voel, 

met m’n buik, dat dit moet gaan lukken. Soms moet je 

het gewoon doen. Het kan niet meer mislukken, want 

ik heb al zoveel mooie gesprekken gehad. Onderwijs 

wordt zorg, zorg wordt onderwijs.

een grote groep mensen die veel minder kansen heeft. 

We verliezen elkaar helemaal uit het oog. 10% van 

mijn medewerkers heeft een loonbeslag, wat doe je 

hiermee? Praten, koppelen aan een buddy, hen de hand 

reiken, evt. samen met de gemeente. 

• De gemeente Den Haag spreekt negatief, bij 

sollicitaties, over bepaalde kandidaten. Op voorhand 

al geen volwaardige kans voor bepaalde mensen in de 

kaartenbak. Kijken naar iemands talenten en niet naar 

hun zwaktes. Kijken waarom iemand een fout maakt. 

Succesfactor: ik bied iemand kansen om zijn talent bij 

mij te laten ontdekken. Ik bied veiligheid, ik ben duidelijk 

maar ze moeten het zelf doen. Een kansarm iemand kan 

best heel kansrijk blijken te zijn. Het gedrag achter het 

gedrag adresseren. Sommige jongeren willen niet naar 

school, wat kan zo’n school dan toch doen om hem/haar 

een betere toekomst te bieden? Denken in kansen. Ik heb 

jongens in dienst met een moeilijke achtergrond (oorlog, 

mishandeling). Natuurlijk maken ze dan weleens fouten. 

• In Nederland hebben we het over gelijke kansen.  

Dat betekent niet dat iedereen naar de universiteit 

hoeft. We hoeven niet alles te egaliseren maar als 

individu moet je verder kunnen komen. Een uniek 

kansenpakketje creëren voor iedereen, maatwerk.  

We zijn afgedreven van het mensen stimuleren van  

wat ze zelf graag willen. 

• Mensen willen echt gezien en echt gehoord worden. 

Oprechte belangstelling voor mensen tonen. 

• Standaardisering is bijna overal de norm. Nu ik mensen 

niet meer de trap op zie lopen b.v. zie ik niet hoe het 

met hen gaat (werknemers). Mensen omarmen deze 

digitale wereld en daar maak ik me veel zorgen om.  

Ook bij mijn twee kinderen, die hebben allebei 

compleet wat anders nodig om tot bloei te komen en 

gaan heel verschillend om met de digitalisering.

• Leeraspect voor mijzelf (deze fout). Twee jaar 

geleden in mijn dorp begonnen met energietransitie, 

warmtepompen. Gaandeweg het verhaal wat ik aan 

het vertellen was, bleek dat het momentum voor de 

energietransitie er nog helemaal niet was. Of mensen 



Pagina 51 Totaalverslag Landelijke Dialoog 2020 9 oktober 2020

• Als jonge jongen begonnen op de Haagse markt. Ik 

ben een aanpakker maar later moest ik de gemeente, 

overheden etc. overtuigen van de relevantie van wat 

wij deden. Iedereen kwam ‘aapjes kijken’ maar kwam 

niks brengen qua kennis. Via een ledenraadslid van 

Rabo Den Haag heb ik contact gelegd. Via het Rabo 

innovatiefonds hebben we budget gekregen. De 

Haagse markt (grootste openluchtmarkt van Europa) 

de meest duurzame markt maken, dat is mijn droom. 

Reduceren van restafval. 

• Tevens meer impact creëren in de omliggende wijken, 

werkgelegenheid creëren voor kansarme jongeren. 

• Grootste droom: ik wil de markt kopen. Vanuit MKB Den 

Haag stuur ik aan op lokaal aanbesteden. 

• Over een jaar, anderhalf jaar weer normaal met elkaar 

kunnen doen. Niet iedereen heeft de luxe om thuis te 

• Mijn droom is een vorm van educatie op een speelse en 

inspirerende manier, het Rabo Klimaat Casino. Het kost 

zo’n 40k om te maken maar dan kunnen we het hele 

maatschappelijke veld van energie, water en klimaat 

dichtbij jongeren brengen. Ik hoop dat ik straks, na mijn 

pensionering, deze droom levend kan maken. Samen 

met de Rabo. Ik hoop dat Otto mij hiermee kan helpen. 

• We worden nu een beetje beknot in onze vrijheid qua 

maken van beslissingen. Je mag niet naar kantoor, je 

moet nadenken als je naar de winkel gaat. Te weinig 

spontaniteit. In het bestrijden van corona is dit legitiem 

maar mijn droom is dat wij de vrijheid, spontaniteit, 

creativiteit etc. weer terugkrijgen. We zijn heel efficiënt 

in hoe we dit nu regelen maar deze beperkingen 

beïnvloeden de leefbaarheid. Als onderzoeker komt veel 

van mijn inspiratie uit contacten met anderen. 
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• Mijn droom is meer op microniveau, zelf meer begrip 

tonen voor de mensen om je heen. 

• Meer vrijheid voor creativiteit en elkaar blijven 

ontmoeten. Continue proberen je netwerk te 

onderhouden, kennis delen i.p.v. beschermen, nieuwe 

dingen verkennen, brede welvaart kennis inzetten in 

de maatschappij, mensen in hun kracht zetten. Mijn rol: 

welk type onderzoek we doen, voor wie en wanneer. 

• Wat ik ga doen om mijn droom (meer vrijheid voor 

creativiteit etc.) te realiseren: netwerken bouwen,  

kennis delen, samenwerken, nieuwe dingen verkennen.  

En brede welvaart onderzoeken breed in de maatschappij

• Sinds twee jaar zit ik in het bestuur van MKB Den Haag. 

Sociale impact creëren vanuit de gemeente. Ik geloof 

meer in bottom-up dan in top-down. Een droom moet 

vanuit jezelf komen, het gaat meestal niet om geld maar 

meer om kennis. Daar kan een bank ook mee helpen. 

Kennis is voor mij belangrijker dan geld. 

• Hard werken en netwerken. Niet op je luie reet blijven 

zitten maar ervoor gaan. Zorgen dat je een doel hebt. 

Rol Rabo: wellicht dat ik aansluit bij de jongerenraad. 

• Aanzwengelen in de Rabo Ledenraad waarin ik zit. 

Droombeeld: van € naar meer andere indicatoren.  

In persoonlijke sfeer/gezin/familie/buurt en 

aanzwengelen in Rabo ledenraad Flevoland 

• Creativiteit, flexibiliteit. Mensen bij elkaar brengen uit 

verschillende geledingen. Heel ver kun je dan komen. 

Je hoeft geen miljonair te zijn om je droom te kunnen 

realiseren. Wat doe ik zelf om mijn droom te realiseren? 

Draagvlak creëren, veel doelgroepen bij elkaar brengen, 

minder in vakjes denken en laten zien dat dat kan en 

misschien hard nodig is, handjes en mondjes om elkaar 

te helpen bij elkaar te brengen, dat kost energie en 

enthousiasme, flexibiliteit en creativiteit. Dat, en mijn 

eigen investering omdat ik erin geloof, neem ik mee.

werken achter je laptop, sommige mensen moeten 

gewoon echt naar hun werk. Wat meer besef hebben 

naar elkaar toe. Ik zou trots zijn als bijvoorbeeld in mijn 

bedrijf alles met elkaar samenwerkt. Functies rouleren, 

eens per maand. Begrijpen wat iemand moet doen  

om z’n centen te verdienen. Meer begrip voor  

elkaar hebben. 

• Ik heb nog niet zoveel levenservaring maar de 

eerdergenoemde opmerking over scholing, daar kan  

ik me wel in vinden. 

• Meer aandacht voor geluk en minder voor euro’s.  

Bij elkaar brengen van mensen met als doel om 

welvaart omhoog te brengen.

• Je moet met elkaar identificeren welke 

maatschappelijke transities je moet realiseren, bewuster 

keuzes maken naar de toekomst toe. 

Fase 4 & 5: Vormgeven en Verwezenlijken
• Ik ben er dagelijks mee bezig, ik geef cursus op 

basisscholen over water en verdroging. Maar sommige 

dromen zijn zo groot (Rabo Klimaat Casino). Ik wil er 

mijn energie en enthousiasme in steken om het doel  

te verwezenlijken. Financieel echter heb ik daar wel  

een partij voor nodig.

• Ik kom even terug bij het idee/de wens van het 

Rabo Klimaat casino. Op een speelse manier jonge 

mensen bewust maken van wat je zelf (aan gedrag) 

kan veranderen. Ik wil daar ook zelf energie en 

enthousiasme in stoppen als ik het fysieke en 

organisatorische concept samen met de Rabobank 

(centraal en decentraal) uitrol. Hetgeen bijdraagt aan de 

doelen van de Rabobank Duurzaam: Growing a better 

world together. Hetgeen ook kan bijdragen aan de 

verbinding tussen de Rabobank en jonge mensen in  

de samenleving. 

• Als je een droom hebt moet je hem zelf proberen te 

realiseren, niet te veel kijken naar externe partijen 

daarvoor. Als ik het niet kan betalen, ga ik het niet bij  

de bank lenen, zo ben ik opgevoed. 
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Fase 1: Verkennen 
• Ik neem deel aan de nationale denktank. Dit is een 

stichting die ieder jaar jonge academici bij elkaar brengt 

om onderzoek en analyse te doen. Dit jaar kijken we 

naar het perspectief van middengroepen in Nederland. 

Nu en later. We hebben een focus op de woningmarkt, 

financiën, arbeidsmarkt, en maatschappelijk onbehagen. 

Rabobank bekostigt een deel. Zelf ben ik net 

afgestudeerd in Europees Recht. 

• Ik ben eigenaar van een accountantskantoor. Wat mij 

bezighoudt is hoe we onze functie als adviseur naar de 

toekomst toe gaan invullen omdat de context waarin 

we werken totaal veranderd is vanwege corona. Wat 

hebben onze adviseurs nodig om goed hun rol in te 

vullen en wat verwachten klanten?

• Ik ben lid van de Ledenraad en financieel manager bij 

een distributeur voor Shell, in Zeeuws-Vlaanderen. 

• Ik ben projectleider communicatie bij de overheid. Ik ben 

hier op persoonlijke titel naar aanleiding van een online 

sessie die ik samen met Rabobank georganiseerd heb. 

• Ik zit in de ledenraad van Rabobank Gooi- en 

Vechtstreek. Ik ben een senior en merk daarom net wat 

minder van het hele Corona gebeuren. Het heeft  

geen impact op onze woonsituatie, inkomen of iets 

dergelijks. Ik zit nu in mijn tweede termijn ledenraadslid 

Rabobank. Vorig jaar heb ik ook deelgenomen aan de 

Landelijke Dialoog.

• Ik ben Commissaris bij een lokale Rabobank.  

In het dagelijks leven ben ik jurist bij de gemeente 

Zoetermeer. Hier houd ik me bezig met contracten  

en aanbestedingen.

• Ik kom uit Amersfoort en zit in de ledenraad en het 

coöperatiefonds. Ik ben momenteel gepensioneerd, 

maar eerder werkzaam geweest bij buitenlandse 

zaken. Ik ben samen met de WUR bezig met een 

voedselcollectief, waarbij we proberen biologisch 

voedsel te verwerven in een straal van 20 km  

van Amersfoort. 

• Ik ben financieel manager en lid geworden van de 

ledenraad in Zeeuws-Vlaanderen. 

• Ik ben directievoorzitter van een lokale Rabobank in de 

Betuwe en participeer in het kernteam van coöperatie.

• Eerste associaties met het onderwerp uit de chat: 

• Onderling begrip tussen bevolkingsgroepen

• Vanuit collectief belang acteren is noodzaak

• Vroegtijdige investering

• Agrisector

• Digitalisering

• Coöperatieschool

• Blijven samenwerken ondanks meer afstand

Fase 2: Verdiepen
• Het imago van Rabobank is niet sterk. Daar liggen 

enorme kansen. Als je dat bottom-up zou doen door 

regionaal te beginnen en dit landelijk op te pakken,  

kun je enorme stappen maken. 

• Wat zijn mogelijkheden om in deze tijd toch samen te 

blijven werken, met meer fysieke afstand tot elkaar.  

We moeten toch proberen om samen in gesprek te 

komen en dit zo te optimaliseren zodat dit een Way 

of Working is zodat we dit straks in fysieke vorm als 

normale manier van werken en leven kunnen gaan zien. 

• Onderling begrip omdat er wel echt polarisatie in 

Nederland is. Je ziet vanuit allerlei schijven (bijvoorbeeld 

regio, opleidingsniveau, etc.) dat men in hun eigen 

bubbel zit. Dit kan de verkeerde kant opgaan waarbij de 

tweedeling versterkt. 

• Rabobank kan veel eerder investeringen gaan doen. Het 

wordt nu pas interessant als er geld te verdienen valt. 

Als er al een bewezen concept is. Als er geen risico meer 

is. In sommige gevallen zou Rabobank dan juist eerder 

actie kunnen ondernemen. 

• Als we de polarisatie zouden kunnen verminderen 

kunnen we ook tot meer en betere maatschappelijke 

verbeteringen komen waarin we stappen zetten en 

vooruitkomen. Ook meer blijheid. Laten we met elkaar 

Tafel 12 
Dialoogbegeleider: Margreeth Terpstra

Verslaglegger: Lieke Hoogteijling
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onder leiding van gepensioneerden. Het doel is om 

groepen van ondernemers (of andersoortige groepen) 

te laten samenwerken. Ik noem het coöperatiescholen.

• Waarom stelt Rabobank geen miljoen beschikbaar 

in een ondernemersfonds, waarbij het doel is dat 

ondernemers dit fonds in stand houden. Hiervoor 

moeten ze elkaar helpen en kennis en ervaringen delen. 

• We moeten blijven samenwerken ondanks meer 

afstand. Werken vanuit een perspectief. Ik vind dat ik 

zelf een perspectief moet hebben. We moeten zoeken 

naar een perspectief naar ieder persoon. Als we dat naar 

boven kunnen krijgen wordt de wereld veel mooier.  

Dit is een grote maatschappelijke uitdaging. 

• In Amerika zit een meneer die die fase allang voorbij is.

• Als je ziet hoe goed we het eigenlijk in Nederland 

hebben, moeten we hier wat vaker bij stil staan. 

op een fijne en eerlijke manier met elkaar in gesprek 

gaan zonder elkaar een hoek in te duwen. Kijken naar 

wat we wel kunnen doen. 

• De gedachte is vaak “Als ik het krijg, krijg ik het”.  

We moeten meer kijken vanuit collectief belang.  

Als Nederland het beter doet krijgen we het allemaal 

beter. Vanuit collectief belang kunnen we redeneren  

en acties pakken. Dan kunnen we op vele terreinen 

grote stappen zetten. 

• In aanloop naar deze bijeenkomst vroeg ik me af 

waarom ik bij Rabobank bankier. Omdat het een 

coöperatie is. Ik denk dat Rabobank zich kan inzetten 

om te kijken naar bottlenecks. 

• Waarom gaat men geen coöperatie starten voor 

startende ondernemers. Praten over wat je tegenkomt. 

Een soort peer-group. Dat kun je bijvoorbeeld doen 
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• Ik kom met de energietransitie. In eerste instantie 

vanuit het werkgebied. Fossiele brandstofvoorziening. 

Kleinere zelfstandigen hebben minder middelen om 

hierin voorop te lopen in vergelijking met een Shell 

of Rabobank. Ik wil dit wel doen, maar dan wel met 

behoud van het bedrijf en de mensen die er werken 

om zo in de regio belangrijk te blijven. Wel een 

bijdrage leveren aan de energietransitie, maar ook 

tegemoetkomen aan de doelen. We moeten meer 

vroegtijdig investeren. 

• In de 1e Coronagolf hoopte ik dat er een echte 

verandering gerealiseerd werd. We staan echt op 

een kruising om het pad te bewandelen naar een 

toekomstbestendige economie en maatschappij.

• Een meer wij-gevoel in Nederland. Echt weer dat gevoel 

te krijgen dat we met zijn allen één land zijn en niet 

verschillende groepen die tegenover elkaar staan. 

• Ik heb het idee dat de connectie wordt gelegd.  

Iets met straten en buurten met elkaar verbinden 

binnen verschillende steden, wijken of regio vs. stad, 

om daarin de verbinding te zoeken en het begrip voor 

elkaar te stimuleren. 

• Het moment dat mensen echt met elkaar in gesprek 

raken: ik snap hoe jij denkt. Jij snap beter hoe ik 

tegen zaken aan kijk. Nederland op gang brengen 

tussen verschillende groepen. Rabo is heel actief in 

buurtinitiatieven. Daar kun je heel makkelijk binnen de 

bubbel blijven. Daar moeten we juist buiten gaan.

• Dit spreekt mij heel erg aan. Het wij- in plaats van ik-

gevoel. Kijk bijvoorbeeld naar de zwartepietendiscussie. 

In eerste instantie vond ik het onzin. Waar hebben we 

het over. Ik vind Zwarte Piet veel leuker dan Sinterklaas. 

Totdat ik naar iemand luisterde die vanuit zichzelf bracht 

wat dit met hem/haar doet. Wat betekent het  

voor diegene. Dat heeft me wel een ander inzicht 

gebracht. Door met een open mind te luisteren  

snap ik veel beter wat er speelt. Echt luisteren  

zonder er meteen een conclusie aan te verbinden.  

Als we daartoe in staat zijn hebben we een fantastische 

samenleving.

Als je de berichtgeving leest denk je misschien het 

tegenovergestelde. We mogen dit best meer waarderen 

en ervan genieten.

• Eens. Ook meer trots op ons eigen land.

• Als je gaat kijken naar hoe mensen Nederland 

waarderen is dat best goed. Optimisme, vertrouwen  

in het land zit niet zo slecht in elkaar. 

• Mensen met rechten staan vooraan.

• Nog even over vriend Trump. We zien en horen 

niks anders over die man. Schijnbaar vinden we dit 

interessant. Kijk gewoon niet meer naar zijn Twitter-

account. Er zijn veel belangrijkere dingen.

• Nog even over de welvaartsmonitor. Waarom heet  

dit middel geen welzijnsmonitor? Welvaart klink nog 

steeds zo financieel. Welzijn klinkt meer zoals het is.

• Welzijn is welvaart met een bonus.

• Misschien zou het een heel nieuw woord moeten zijn, 

zodat men er geen associatie bij heeft.

• Het imago van de bank en de kansen die de bank 

heeft om dat te verbeteren. Het coöperatieve is heel 

belangrijk. Ik vind dat de bank zich helemaal verkocht 

heeft aan de landbouwsector. Dat is wel gebleken. 

Biodiversiteitverlies, alle ellende die landbouw met zich 

mee brengt, we produceren een hoop stront (letterlijk), 

daar staat de Rabobank voor. Er moet toch wel heel snel 

een omslag komen de komende jaren. Rabobank heeft 

in een aantal factoren werk te verzetten. 

• Je moet er wel in vooraan lopen door zaken te willen 

veranderen. Veel met biologisch, stadslandbouw, 

koppeling met energie en obesitas. Zijn allerlei sociale 

zaken bij betrokken. Er zit een enorme kans.

Fase 3: Visualiseren
•  Ik zou persoonlijk minder prikkels willen ontvangen, 

minder media beïnvloeding, meer feiten en een 

eenduidigere informatievoorziening. Meer kunnen 

focussen op hetgeen waar we op dat moment bezig 

zijn. Waardoor mij eigen integriteit verbetert en  

ik beter kan presteren en we onze samenleving 

positiever maken. 
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• We zouden eens wat breder moeten kijken dan alleen 

binnen de grenzen van Nederland, Europa of de wereld. 

2% van onze welvaart zouden we moeten opdragen aan 

de armere landen. Dat is nooit gebeurd. Het percentage 

voor ontwikkelingshulp is veel kleiner. Bijdragen 

om andere landen te helpen. Dit draagt bij aan het 

migratiebeeld. Dan zou je juist moeten investeren in 

armere landen, want dat beperkt de migratiestromen.

• De Nobelprijs voor de vrede is naar het 

wereldvoedselprogramma gegaan. Dit is eigenlijk heel 

erg slecht. Lokaal staat de hele productie stil. Het wordt 

allemaal uit andere landen gehaald. Ze zijn niet bereid 

om hulp te geven aan scholen. Het hele lokale komt 

hier niet meer in terug. 

• Cash geven is minder effectief dan geven van voedsel. 

• Ik ben toe aan een wereld waarin meer transparantie 

is vanuit Den Haag en lobbyisten. Een slecht idee met 

goede lobbyist wint het van een goed idee. 

• Ik heb een vraag: corona heeft een nieuwe scheidslijn 

benadrukt binnen jong en oud. Hoe voelen jullie dat? 

Kom je echt tegenover elkaar staan? We hebben  

de brief gehad van de oudere man. Is dat iets wat  

jullie herkennen?

• Ik denk wel dat de impact en het effect voor jongeren 

veel groter is dan voor bijvoorbeeld ouderen. Als je ziet 

wat Corona doet met sociale contacten, opleiding etc. is 

dat wel heel groot. En dan kan een oudere man zeggen 

dat je daar goed aan moet houden, voor een jongere  

is dit wel lastig. Als je zegt “jullie jongeren moeten dit 

voor ons ouderen doen”, schep je eigenlijk al  

een tegenstelling.

• Ik vind het lastig om te bepalen of we met zijn allen niet 

te bang zijn voor corona. Ook aan de reguliere griep 

gaan jaarlijks veel mensen dood. We zijn altijd heel goed 

in tegenstellingen en dat hoor ik hier ook wel terug.

• Het gaat hier ook heel erg om feiten. De feiten tonen 

op dit moment aan dat besmettingen gigantisch 

toenemen. Nee, niet iedereen wordt er ziek van.  

Maar vanuit solidariteit zou iedereen zijn bijdrage 

moeten leveren.

• Luisteren! Wij luisteren niet meer. Ik ben blij dat we  

dit gesprek een dialoog noemen en geen discussie.  

Dan gaat het om winnen, bij dialoog gaat het om 

elkaars punten horen. 

• Terug naar Zwarte Piet. Ook hier wordt niet naar 

elkaar geluisterd. Hoe past dit in de oud-Germaanse 

geschiedenis. Zwarte Piet werd meteen aan slavernij 

gekoppeld. Dit is ontstaan door gebrek aan dialoog.  

In de hele discussie is er nooit goed naar elkaar geluisterd. 

Dat zie je in de huidige maatschappij steeds vaker. 

• Wij gaan als kleine actiegroep actievoeren om te 

bepalen hoe Nederland eruit moet zien. Klein beginnen, 

voorbeeldgedrag is belangrijk. 

• Ik denk vanuit Europa en wereldwijd. Ik zou het fijn 

vinden als er niet vanuit macht, maar vanuit algemeen 

belang wordt besloten. Solidair zijn. Dat zie je ook 

wel binnen de zorg. Er zijn veel onderzoeken geweest 

binnen de zorg. Er zijn steeds minder mensen die solidair 

willen zijn en bijvoorbeeld extra willen betalen om 

de zorg voor anderen te waarborgen. We hoeven niet 

allemaal gelijk te zijn, maar we moeten wel beter voor 

elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Als het heeft 

gesneeuwd even de stoep van de buurvrouw vegen. 

• De plastic soep. We roepen het allemaal en we vinden 

het allemaal heel erg. Maar je draagt er allemaal zelf aan 

bij. Begin heel klein en draag iets bij aan dit soort kleine 

dingen. Er is altijd wel een excuus te vinden om het niet 

te doen. 

• De descriptieve norm. Bijvoorbeeld in hotel waar een 

bord hangt met hoeveel mensen je zijn voorgegaan om 

hun handdoek niet op de grond te gooien. Dat zorgt 

ervoor dat je het zelf ook niet doet. 

• Meer met respect naar elkaar en voor elkaar naar elkaar 

toe te bewegen. Luisteren is hierbij belangrijk. 

• Er lopen heel veel normale mensen op de wereld 

rond, maar die zien we niet zo vaak omdat deze niet 

interessant zijn om in de media weer te geven.  

Minder ik, meer wij is een goed punt. 

• Veel mensen zeggen vaak wat allemaal fout is. Maar hoe 

moet het dan wel, voorwaarts formuleren. 
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• Toch zit daar ook een probleem. Hoe ben je als 

ledenraadslid in staat een goede bijdrage te leveren?  

Er zijn veel mensen die bij Rabobank bankieren en geen 

flauw idee hebben dat ze iets in te brengen hebben in 

de coöperatie. Hoe wordt het binnen de buurt bekend 

dat je ledenraadslid bent?

• Dit begint al in de eigen vriendenkring of sportclub. 

Mijn vader werkte bij de bank. Men kent je daarvan en 

zo weten ze je op den duur te vinden.

• Vertel je zelf op bijvoorbeeld buurt barbecues dat je 

ledenraadslid bent?

• Ik wel.

• Ik heb recentelijk een project afgerond waarbij AED’s in 

de buurt zijn gehangen, waarbij ik geen kans onbenut 

heb gelaten om te uiten dat Rabobank dit mede 

mogelijk heeft gemaakt.

• Als je als ledenraadslid een item voordraagt, moet je 

ook nadenken over de te nemen stappen. Je stelt voor 

dat je iets wil gaan doen. 

• Bijvoorbeeld stadstuinieren. Je gaat naar de gemeente, 

leegstaande gebouwen bekijken, etc. Als je met iets 

komt heb je veel meer kans om met de juiste mensen 

aan tafel te komen. Kom niet met een algemeen 

onderwerp als de Zwarte Pietendiscussie. 

• Hebben jullie dat gesprek ook binnen de ledenraad?

• Jazeker. We doen iets met duurzaam wonen.  

Een werkgroep in de ledenraad richt zich op alle vier  

de thema’s. Een goed project vindt altijd geld. 

• Het begint bij een goede droom, de rest komt vanzelf. 

• Die ledenraad, ik ben er niet bekend mee. Hoe wordt 

dat samengesteld? Hoe zit dat in elkaar?

• De leden kiezen de ledenraad. Je ziet per lokale bank 

verschillen. Sommige zitten altijd vol, anderen hebben 

moeite om voldoende ledenraadsleden te vinden.  

Er wordt afgespiegeld op achtergrond, opleiding, 

geslacht etc. Dit lukt bij de een beter dan bij de ander. 

Over het algemeen zijn ze redelijk wit.

• Wie hebben we bij al deze zaken nog meer nodig?

• Het zou mooi zijn als de media hier wat meer in  

zou meedoen. 

• De cultuursector zegt dat ze nu moeten boeten.  

De kerken mogen het wel en wij mogen het niet.  

Dat is een rare vorm van solidariteit. 

• Iedereen wil een bepaald bestaansrecht hebben en 

dat moeten we samen oplossen.

Fase 4 & 5: Vormgeven en Verwezenlijken
• Lobbyisten

• Liefde voor de familie, voor iedereen

• Jezelf voorhouden niet te oordelen.

• Liefdeloosheid is heel groot. De ‘ik’ heeft dat veroorzaakt. 

Daar moeten we vanaf. 

• Ik heb jonge kinderen die nu online onderwijs moeten 

volgen. Dat vinden ze niet leuk. Ze vinden het veel 

uitdagender om met elkaar te sparren dan op hun 

slaapkamer te zitten. Maar ze houden ook van opa en 

oma en willen daar ook iets mee. Hoe kunnen we dat 

samenbrengen?

• Neem een voorbeeld aan Italië. Daar is veel meer 

naastenliefde. Daar was het begin van corona een 

drama, maar daar is het snel heel goed gegaan. 

• Liefde voor de familie is juist breder. Je gunt iedereen 

het goede. Ook mensen die verder van je afstaan of 

in een ander werelddeel leven. Als je vanuit daar kan 

acteren krijg je een echt betere wereld.

• Hoe ga je buiten je eigen bubbel de dialoog aan?  

Daar is dit een heel mooi voorbeeld van. We zitten met 

8 mensen om te kijken hoe we meer initiatieven kunnen 

ondersteunen. 

• Hoe kunnen we dat faciliteren (bijv. vanuit Overheid of 

Rabobank) om nog diepere contacten te leggen en aan 

tafel te krijgen. Een dialoog is daarbij een prima middel 

en daar kan Rabobank lokaal een rol in spelen.

• Je kan dit in je eigen omgeving toch zelf organiseren. 

Hier heb je de overheid ofzo toch niet voor nodig. Ik zou 

hier niet een te afwachtende houding in aannemen.

• Als ik nu kijk naar dit overleg is Rabobank er wel goed 

in om verschillende mensen bij elkaar te brengen. In 

Zeeland deden we dit ook altijd fysiek. Rabobank is daar 

al regionaal al aanwezig en goed in dat verbinden. 
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zijn. Niet meteen alleen geld weggeven, maar de 

behulpzaamheid mag bij iedereen omhoog. Als je bij 

jezelf begint, wordt dit vanzelf beter.

• Ik hoorde ook iets over feiten/inhoud/kennis.  

We moeten meer op inhoud doen in plaats van  

op geruchten.

• Ik denk wel dat er ook heel veel mensen zijn (alleen al  

in Nederland), die al van dag tot dag leven. Die zijn niet 

in gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.  

Ze moeten zorgen voor eten voor de kinderen. 

• We zitten met een groep hoogopgeleide mensen, die 

heel goed kunnen nadenken. We moeten hier ook 

praktisch en realistisch naar kijken om hier mee om te 

moeten kunnen gaan.

• In dit hele verhaal ligt de ‘call to action’ bij iedereen, 

dus ook bij ons. In de denktank hebben we onderzoek 

gedaan naar hoeveel mensen je appt met een ander 

opleidingsniveau. Dat is ongeveer 2 tot 3 personen per 

20 app contacten. Dit maakte me wel bewust hoe ik hier 

in bijvoorbeeld mijn sportclub bewuster mee om kan 

gaan en het gesprek kan voeren. Laat ik daar ook eens 

iets kritischer naar kijken.

• Niet alleen in je eigen bubbel maar ook daarbuiten. 

• Het zou voor mijn gevoel erg helpen als we meer naar 

overeenstemmingen kijken. 

• Voor Rabo & Co pakken we dit op als thema. Het positieve 

met elkaar benoemen, waardeer wat er is en bouw 

vandaaruit verder. Wat is er al wel gebeurd. Alleen de 

positieve zaken benoemen. Hierbij ook de lokale  

dialogen benoemen.

• Onderling tussen de lokale banken weten wat er 

gebeurt. Niet alleen als ledenraden. Ik heb geen idee 

wat er bij andere banken gebeurt. Zo’n AED-voorbeeld 

hebben wij ook gedaan, maar op een heel andere 

manier. Waarom zetten we die niet uit binnen de regio’s 

en zoeken we de samenwerking om zaken snel op te 

pakken. Wie heeft goede voorstellen op het gebied van 

…. Kom maar door. 

• Wat heb je nodig als ledenraad om dit in gang te zetten?

• Directies die zijn het daarmee eens. 

• Goede ideeën werken.

•  Iets meer proactief te zijn. Niet wachten tot je een 

tent of haring krijgt van club support. Iets meer sturen 

op innovatie. 

• Daar heb je de directie van de Rabobank toch niet voor 

nodig. Kun je toch autonoom doen.

• Je hebt de fondsen toch nodig.

• Kringen komen dichter op elkaar door afzwakking van 

lokale banken. Hoeveel kringen samenwerken?

• Bij regio Gooi en Vechtstreek zijn we vorig jaar met zijn 

allen bij elkaar gekomen. Daar waren ook medewerkers 

aanwezig en toen bleek dat er ook gewone mensen 

werken bij de Rabobank.

• Wat zou je morgen op kunnen pakken als je dit gevoel 

vasthoudt? 

• Ik heb bij de marktteams geworsteld. Wat kan ik daar nu 

mee als ledenraadslid. Hebben ze mij nou nodig?

• De bank zou eens moeten inventariseren wat voor 

competenties de ledenraadsleden zijn. Wat kunnen ze 

individueel bijdragen, bijvoorbeeld in zo’n marktteam.

• Eens.

• Ik denk dat we ons moeten realiseren dat we mensen 

willen helpen en willen delen. Dat mag in alles 
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Fase 1: Verkennen 
• Meer coöperaties in alle aspecten van de samenleving. 

Kan alle kanten op maar waar ik ervaring mee heb, zijn 

coöperaties voor glasvezel en windenergie. 

• Met eigen bedrijf altijd zakengedaan met coöperaties. 

Coöperaties zorgen ervoor dat mensen zelf initiatief 

nemen. In buitengebied geen internetbereik. Niet 

gewacht maar zelf actie ondernemen. 

• Ook op het gebied van de energietransitie. 

• Naast coöperaties kun je ook verenigingen oprichten.

• Woont in Gilze-Rijen en is RvC lid.

• Energietransitie, milieu, vervuiling en samenleving 

houdt mij bezig. Eens met vorige spreker.

• Betrokken bij coöperatie voor zonnepanelen. 

• We zijn verantwoordelijk voor deze generatie om er  

nu wat aan te doen. 

• Samenleving belangrijk, zeker in coronatijd, verschraling 

van samenleving. Rabobank kan mensen verbinden en 

via Coöperatiefonds hier invulling aan geven. 

• Woon in de buurt van Zwolle. 

• Rabobank staat – stond nog meer – dicht bij de klanten/

leden en kon dus maatwerk delen.

• Ervoor zorgen dat iedereen echt betrokken is en 

mensen zich betrokken weten en voelen. Belangrijk  

dat iedereen zich betrokken voelt.

• Als Rabobank geen coöperatieve bank is, verdwijnt 

speciale positie t.o.v. andere banken. Coöperatie is 

essentieel in deze Ikea-samenleving -> ik op de eerste 

plek dan pas de anderen.

• Betrokken bij geld en de schuldenproblematiek. 

Realiseren ons nog onvoldoende gevolgen 

schuldenproblematiek.

• Veel mensen nog analfabeet. Hoe kun je deze mensen – 

met schuldenproblematiek of analfabeet helpen?

• Tegenstellingen verscherpen en deze worden harder. 

Gaat kan op voor geweldspiraal. Maak ik me zorgen over. 

• Bank is plek om coöperatief te verbinden, o.a. scholen, 

gemeente, bedrijfsleven. 

• Bank is niet alleen geld. Binnen de bank ongelooflijk 

veel kennis en expertise ook bij ledenraadsleden.  

Deze meer verbinden.

• Woon in Amersfoort.

• Heb bedrijf in schuldhulpverlening. Help particulieren 

en (kleine) ondernemers.

• Zie dat er veel problemen zijn die in rap tempo de 

brede welvaart raken. Maak me hier veel zorgen over.

• Woon in Maarssen.

• Denk laatste tijd over duurzame toekomst. Hoe kun je 

op de lange termijn duurzaam zijn?

• Woon in Zeeland en Den Haag. Grote verschillen zoals: 

Rabobank minder zichtbaar in Den Haag en in Den 

Haag wordt minder om milieu gegeven. Hoe kan het 

zijn dat er zulke grote verschillen zijn?

• Bel in via Zeeland.

• Associatie met werkgelegenheid, met name voor 

mensen met afstand tot werk. Bij Rabobank is aandacht 

voor diversiteit en deze groep. Er zijn kansen voor ons 

bij de groep mensen met afstand tot werk. Belangrijk 

om deze groep die op zijspoor of aan de zijkant staan, 

te betrekken/helpen bij arbeid.

• Werk bij IT Rabo Groepsorganisatie en woont in 

Amsterdam.

Fase 2: Verdiepen
• Sinds ½ jaar ingetrokken in nieuwbouwcomplex in stad. 

• Nu al afvalprobleem. Bij complex voorziening voor afval, 

maar moet 5 minuten lopen voor gescheiden afval. 

Mensen die het wel kunnen – geen financiële zorgen 

hebben - moeten het nu al doen. 

• In Den Haag veel zwerfafval, geen ondergrondse 

containers. Gemeente Den Haag moet zorgen voor 

meer milieupunten. In Zeeland rij je gewoon langs  

de milieustraat. 

• In wijken waar mensen minder verdienen, wordt er nog 

niet aan milieu/afvalscheiding gedaan, omdat het niet 

belangrijk is of ze er niet aan denken. 

Tafel 13 
Dialoogbegeleider: Suzan Massier

Verslaglegger: Stella Braber – Swart
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• Denk ook aan milieuaspect. Vanuit Retail weten 

we hoeveel er retour komt en weggegooid wordt. 

Voorlichting hierover ook belangrijk.

• Woningmarkt is een vrije markt, we moeten meer 

huizen bouwen. Mogelijkheden liggen in partijen die 

huizen bouwen. Slechte huizen worden afgebroken, 

omdat deze niet meer verkocht kunnen worden. 

Iedereen verdient veel aan nieuwbouwhuizen die we 

aan onze jongeren verkopen. 

• Bank kan iets doen aan de hypotheekrente. Alles gaat 

naar degene die er geld aan verdient, komt niet terecht 

bij de jeugd.

• Woon in Amsterdam en ben MR lid op basisschool. 

• MR vindt het belangrijk om kansen te geven aan kinderen. 

Een organisatie is ingeschakeld om scheikundelessen te 

geven voor 70 euro per kind. Er zijn al op jonge leeftijd 

kinderen die deze lessen niet kunnen volgen, doordat hun 

ouders geen geld voor deze lessen hebben. Mag niet zo 

zijn dat kinderen op jongeren al kansen missen, doordat 

hun ouders geen geld hebben. 

• Er moeten toch mogelijkheden zijn om te zorgen dat 

kinderen dit gevoel niet hoeven te hebben. 

• Onderscheid op de basisschool bij de ontwikkeling van 

kinderen kunnen we niet toestaan.

• In covid-periode kinderen overgeleverd aan kennis, 

kunde en niveau van de ouders. Dit zorgt voor verschil 

op jonge leeftijd. Er zijn kinderen die goed reageren op 

thuisonderwijs, doordat ze ouders hebben met kennis & 

kunde om dit te verzorgen. 

• Analfabeten hebben ook last van thuisonderwijs.  

Er moeten laptops beschikbaar zijn een ook 

ondersteuning voor analfabeten. In Nederland meer 

dan 2 miljoen analfabeet. Criterium analfabeet: 

boodschappenlijstje niet kunnen lezen.

• Vaak veel hulp maar mensen bereiken deze hulp vaak 

niet. Ontzettend ingewikkeld om hulp te krijgen.  

Afkeer richting hulpverleners.

• AVG is een probleem. Door AVG mogen geen gegevens 

meer worden gegeven. Hierdoor weten organisaties 

niet welke mensen in aanmerking komen. 

• Ik start volgend jaar een vestiging in Den Haag om 

mensen met multi-problematiek te helpen. Ik richt 

me eerst op de geldzorgen. Geldzorgen hebben een 

verlammende werking.

• Voor veel mensen lastig om een hypotheek te krijgen. 

• Je zorgt beter voor je omgeving als je er vast woont.  

Nu veel tijdelijke bewoners. Als het je eigen tuin is,  

ga je er anders mee om.

• Voor jonge mensen/starters is het moeilijk om een 

hypotheek te krijgen. 

• Zorgen over de jeugd. Ik heb een huis, maar zie mijn 

kinderen worstelen met hypotheek en baan. Zorgen 

over de huisvesting voor jongeren om goedkope 

woningen te vinden. Door tijdelijke contracten 

hebben jongeren geen geld om huizen te kopen. In 

Brabant al moeilijk om een huis te krijgen, in Randstad 

nog moeilijker. Heb vroeger nooit stilgestaan met 

deze problemen. Huizenmarktprijzen huizen wordt 

opgedreven.

• Wat kunnen de ouderen voor de jeugd doen?  

Hoe kunnen de ouderen de jeugd helpen?

• Al enkele dialoogsessies met de Ledenraad gehad met 

betrokkenen (o.a. gemeente) maar nog geen oplossing 

gevonden. Wat doen we voor jongeren zodat ze toch 

banen en huizen hebben?

• Zorgen over terugloop van winkels in de stad. Steeds 

meer winkels vertrekken, waardoor er straks geen 

winkels meer zijn. Ik bestel zelf ook online, dus doe zelf 

ook mee met deze ontwikkeling.

• Schuldproblematiek.

• Jongeren hebben grote vraagstukken. In Friesland 

anders dan in een stad als Amersfoort. 

• Wat kun je als bank doen aan de woningproblematiek 

bij jongeren? Huizenmarkt hebben we voor een deel 

een rol in. Wat zijn concreet je mogelijkheden op lokaal 

vlak. Wat kun je als lokale bank doen? We hebben te 

maken met landelijke regelgeving. Dat een woning in 

Den Haag duurder is dan in dorp is een gegeven.

• Iedereen koopt alles online. Hoe kun je jongeren leren 

om online met geld om te gaan? 
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zelf het pad uitzetten en het geld moet op. We moeten 

niet wachten maar met zak geld naar buiten. Er moet 

ruimte gecreëerd worden, sturing vanuit Utrecht moet 

naar lokaal. Waarom niet wat over is, meenemen  

naar volgend jaar? Coöperatiefonds kan bank meer 

zichtbaar maken. 

• In hoeverre volgend jaar nog Corona Noodfonds?  

Mooi als Rabo Groepsorganisatie toch geld vrijmaakt, 

zodat we lokaal handen en voeten kunnen geven in o.a. 

helpen bij schuldenproblematiek.

• Heb stichting opgericht om sociale innovaties te 

financieren. Hulpverlening gaat doeltreffend en efficiënt 

worden, en komt op bordje van bedrijfsleven te liggen. 

Ze kunnen bij stichting aankloppen voor hulp,  

deze is geïntegreerd, 1 dak voor alle schulden. 

Ik heb iets ontwikkeld, los van subsidies, waardoor ik  

het werkend maak. 

• Overige deelnemers willen hier graag meer over horen.

• Coöperatie/verenigingsmodel kan oplossingen bieden 

voor de genoemde problemen zoals woningen bouwen 

voor jongeren. We kunnen zelf veel doen met coöperaties

• Schuldproblematiek/ schuldhulpverlening. Als je 

kiest als bank om bijdrage te leveren, altijd vragen 

om duidelijk resultaat. Er moet iets tegenover staan. 

Dit moet meetbaar kunnen zijn. Resultaat is of laag 

– makkelijk haalbaar doordat het publiekelijk geld is. 

In the end, hoeveel mensen zijn dan geholpen? Niet 

goed vastgelegd met KPI’s. Als het probleem vanuit 

schuldhulp wordt aangevlogen niet voldoende, er komt 

meer kijken bij jeugdarmoede.

• Het aantal mensen dat na corona klemzit, wordt 

gigantisch groot. In Leusden wordt het sociaal domein 

• Rabobank heeft algoritmes zodat inzichtelijk is welke 

klanten problemen gaan krijgen, maar mogen hier niets 

mee doen i.v.m. AVG.

• Veel geld wordt gepompt in preventieve middelen maar 

dit is zonde.

• Er is geen integraal systeem voor hulpverlening, bij elke 

gemeente ander beleid. De overheid is vaak de grootste 

eiser. Een schuld van 500 euro kan binnen een jaar 

oplopen naar 10.000 euro. 

• De gemeente is de laatste plek waar de mensen  

willen zijn. 

• In Den Haag zijn er 42 organisaties die zich hiermee 

bezighouden. Als particulier kom je er niet uit.

• Schuldenproblematiek is bij Nederlanders met niet-

westerse afkomst veel groter. En schaamte speelt ook 

een rol. Vertaalt zich in woede, boosheid en onmacht. 

Tegenstellingen worden steeds groter. En ze krijgen 

geen kans om zich te verbeteren en om uit armoede te 

komen. Oorzaak van afgelopen rellen.

Fase 3: Visualiseren 
• Dat iedereen zo weinig financiële zorgen heeft, dat ze 

bewust zijn van duurzaamheid in deze wereld. 

• Kansen voor zwakkeren in onze samenleving: mensen 

met afstand tot werk die toch kunnen werken

• en kinderen die opgroeien zonder armoede.

• Als je kinderen hebt, dan droom je voor hen. Jeugd is 

bepalend ook voor de toekomst. Geen kind moet het 

gevoel hebben dat ze dingen niet kunnen doen op 

school, omdat hun ouders dit niet kunnen betalen.

• Toekomstperspectief voor jongeren, dat ze betaalbare 

huizen kunnen kopen. 

• In Coöperatiefonds meer budget om mensen te helpen.

• Mensen met schulden efficiënt helpen en ook werken 

aan bijkomende problemen.

Fase 4: Vormgeven 
• Coöperatiefonds: geld gaat elk jaar niet op. Aanvragen 

komen niet. Elk jaar wordt het fonds minder.  

In Amersfoort te afwachtend voor aanvragen. Moeten 
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gedeeld met Marketing & Communicatie collega  

in Utrecht. 

• Idee om informatie in de NetwerkApp en Governet te 

delen zodat dit Nederland breed gedeeld wordt?

• Vacatures van verenigingen onder de aandacht brengen 

bij ledenraadsleden. Wel gevoel dat dit vaak al mensen 

zijn die al actief zijn. 

• Rabobank kan rol spelen bij het opleiden van 

bestuursleden. Vanuit coöperatieve gedachte dat 

verenigingen en stichtingen blijven bestaan, kosteloze 

opleidingen aanbieden aan verenigingen en stichtingen 

die lid zijn bij onze bank. Zijn we dichtbij en delen we 

kennis over zaken waar we goed in zijn.

gekort, het lokale bestuur moet het regelen terwijl 

landelijk een NOW-regeling wordt opgezet. 

• We kunnen een groter resultaat reserveren voor het 

Coöperatiefonds. Op het Coöperatiefonds zijn we trots. 

Hierdoor word je lokaal meer zichtbaar. Rabobank Den 

Haag heeft dit zo geregeld. 

• Er moet een betere – landelijke oplossing komen voor 

de hulpverlening. Per gemeente is dit verschillend. Als je 

een koopwoning hebt en je komt voor hulpverlening in 

mijn gemeente, krijg je geen hulp. Eerst moet het huis 

verkocht worden. 

• Bij financiële instellingen moet meer begrip voor 

coöperaties komen. Zuidas die anders tegen 

financieringsaanvragen van Coöperatie aankijkt.  

Reactie gekregen als ‘jullie maken geen winst’. 

• Ook meegemaakt dat andere partij financiering 

goedkoper kreeg (door lagere rente).

• Veel meer kijken hoe de ledenraden op kringniveau 

kennis en mooie initiatieven kunnen delen.  

We kunnen ledenraadsleden actiever inzetten. In onze 

ledenraad veel mensen met kennis en achtergrond.  

Veel verenigingen hebben behoefte aan goede 

bestuurders. Ledenraadsleden zouden in besturen 

kunnen gaan zitten. Ga meedoen en leg zo de 

verbinding. Rabo VerenigingsOndersteuning goed 

voorbeeld.

• Gevoel dat het profiel van een ledenraadslid aan het 

veranderen is. Raad van Commissarissen en ledenraad 

komen dichter op elkaar te zitten

Fase 5: Verwezenlijken
• 2 deelnemers spreken af om een afspraak te maken over 

schuldhulpproblemen.

• Rabobank in gesprek met ontwikkelaars van 

woonprojecten en veel informatie beschikbaar.  

Deze info is bekend bij aantal deelnemers. 

• Ik doe nu alleen zaken voor Rabo Den Haag. Ik heb 

een groot deel van het Coöperatiefonds van Den Haag 

gekregen en wil n.a.v. deze dialoog lokale banken 

benaderen. Gegevens worden door dialoogbegeleider 
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Fase 1: Verkennen 
• Net met pensioen voor gemeentelijke organisaties 

gewerkt, orthopedagoog. Mijn associatie is groeiende 

ongelijkheid. Ik hoop dat de Rabobank kan helpen bij 

verbinding houden of je nu jong of oud bent of waar je 

ook maar woont. Samen voor iets inzetten.

• Opgeleid in Wageningen. Transitie in de Nederlandse 

landbouw, veiliger systeem. Mijn ouders waren 

akkerbouwers, ben nu communicatieadviseur bij bureau 

gespecialiseerd in food and agro. Dat sluit sowieso aan 

bij thema’s waarin Rabo actief is

• Was zelfstandig boekverkoper, veel gedaan in coöperaties. 

Mensen moeten elkaar weer gaan opzoeken. Rabo 

moet daarom in dorpen blijven om zo bij te dragen aan 

leefbaarheid door lokaal aanwezig te zijn

• Ik zit in de Raad van commissarissen met veel plezier, woon 

op een voormalige boerderij. Klimaat heb ik genoemd in 

de chat, maar alle onderwerpen vind ik prachtig.

• Adviseur innovatie stimulering, ik kon bijna niet kiezen 

uit thema’s 1) innovatieve technologieën  

2) meer aandacht voor preventie en verschillende op 

gezondheidsgebied.

• Student financieel recht en politiek en filosofie, ben 

bezig met onderzoek voor nationale denktank over de 

menselijke maat van de middengroepen. Er wordt te 

veel gekeken naar de financiële kant.

Fase 2: Verdiepen
• Gesprek op school na verhuizing van Nijmegen naar 

Malden waar de juf de laagst opgeleide was. Ik kwam 

uit een multiculturele wijk, wilde eigenlijk niet naar een 

witte gemeenschap, maar wel wat meer buiten. Hoe 

kom je ook buiten je bubbel? 

• Bij voetbalverenigingen heb je al een verschil. Je ziet 

het overal terugkomen: gemeenschappen waar mensen 

wegtrekken als ze veel geld gaan verdienen. Is sociaal 

culturele problematiek. 

• Zijn onderwerpen aan de bank of zijn het bredere zaken 

bijvoorbeeld voor politiek of wijkraad?

• Die ontmoeting om de polarisering tegen te gaan,  

daar kan de bank misschien een betekenis in hebben. 

Dat weet ik niet.

• Ongelijkheid in de maatschappij raakt ook alle 

organisaties, dus ook een Rabobank.

• Ontwikkeling en educatie van mensen, daar heb je een 

basis voor meer kansen en minder ongelijkheid. 

• Zelf betrokken bij initiatief waarbij een brug wordt 

geslagen in deze tijd tussen de ene sector en de andere 

waarbij niet gekeken wordt naar papiertje, maar naar 

vaardigheden en wat er nodig is aan bijscholing. 

Belangrijk enerzijds hoe je als bank bij aannemen 

medewerkers en anderzijds kredietverlening ook naar 

kunde kijkt.

• Ik woon in de regio waar de mensen het meest gelukkig 

zijn, maar zag als voorzitter dat mensen aansluiting bij 

de maatschappij gaan missen. Bijvoorbeeld in m’n eigen 

dorp: er is één organisatie met Particulieren die contact 

hebben met statushouders en uitkeringsgerechtigden. 

Mensen kunnen zich moeilijk maatschappelijk bewegen. 

Manifestatie van die maatschappelijke ongelijkheid. We 

verlangen veel van hen, maar helpen weinig om in een 

betere situatie te komen. Mensen die het goed hebben in 

Groningen, wonen wel in zo’n dorp. Maar het blijven wel 

aparte bewegingen. De bank zou iets kunnen betekenen 

om die lokale verbinding te verbeteren.

• Ik heb de HAS gedaan dat ging om hoe je bijvoorbeeld 

het beste en meeste vlees kon produceren. In de loop 

der jaren ben ik daar anders naar gaan kijken. Ik ben 

steeds duurzamer gaan consumeren, minder vlees, 

lokaal, biologisch. Daarmee probeer ik een impuls te 

geven aan duurzamer produceren. Ik hoop dat de 

Rabobank daar een katalysator in kan spelen en grote 

stappen kan gaan maken. 

• Rabobank is al aardig bezig, maar ik zie ook de spagaat. 

Grote belangen in glasbouw, landbouw, terwijl in de 

nieuwe positionering Growing a better world… dat 

Tafel 15 
Dialoogbegeleider: Antoinette Vork

Verslaglegger: Misja de Jong



Pagina 64 Totaalverslag Landelijke Dialoog 2020 9 oktober 2020

• Maar ik denk ook zeker dat we niet moeten vergeten  

dat we ons als economie en consument of reiziger  

ook in een groot en globaal speelveld begeven.  

Beide bewegingen zie ik.

• Wat ik voor ogen heb is misschien wel de nieuwe 

coöperatie. Ik denk dat we moeten zoeken naar een 

nieuwe manier van coöperatief denken. Aan dat imago 

werken.

• Ja coöperaties. 

• Maar ook empowerment: is meer hoe je als individu  

en als gemeenschap krachtig genoeg bent.

• En think global act local. Je redt het niet meer met een 

touwtje uit de brievenbus. Met lokaal alleen red je het 

niet, dan krijg je geen kiwi’s. Alle drie nodig anders krijg 

je Florida gated communities. The best of both worlds 

en dan naar de langere termijn kijken. Trial and error. 

Soms gaat het mis en soms heb je beet.

• Coöperatie zegt me niet zo veel, ik heb misschien  

wat gemist. 

• Mijn jonge dochters hebben ook geen visie op 

coöperaties en misschien andere maatschappelijke 

groepen ook wel niet.

• Kritische beroepsgroepen kunnen bijdragen aan 

verbinding aangaan. Dat hebben we toevallig gisteren 

besproken in mijn wereld, maar ik weet niet hoe het is 

om actief deel te nemen aan een coöperatie.

• Verschillende aspecten en talenten van mensen bij 

elkaar brengen en financieren komt dan op de tweede 

plek. Het leren inzetten van je eigen persoon. Wat draag 

jij bij aan de samenleving. In zo’n dialoog helpt dat. Zou 

mooi zijn als de Rabobank daar een rol inneemt.

vind ik heel bemoedigend. Maar de invulling, ze zouden 

iets kunnen betekenen.

• De consument in Nederland wordt nog steeds 

prijsgestuurd. Men wil wel, maar… 

• Misschien zou de Rabobank in die hele keten meer 

groepen bij elkaar kunnen brengen om van elkaar 

te leren. Tegelijkertijd de groep die onderaan de 

maatschappelijke ladder staat, die kan dat nooit betalen. 

Dat is een hele lastige spagaat. Ook binnen financieren 

lastige spagaat tussen wat je in de keten heel graag wilt 

en wat arm en rijk kan betalen.

• Duurzamere keuzes kunnen maken is ook moeilijk 

onderaan de ladder. Rabobank zou ook in onderwijs 

een rol kunnen spelen. Wat is nu eigenlijk goed eten? 

Kinderen zijn de consumenten van de toekomst. Je 

moet aan de langere termijn denken.

Fase 3: Visualiseren 
• Ik droom van een maatschappij met kleinere 

coöperaties, of dat nu winkels zijn of cultuur of 

zonnepanelen of levensmiddelen of samenwerkende 

winkeliers zoals je in Coronatijden zag. Met de 

Rabobank niet als initiator maar als ondersteuner omdat 

dat de klanten bij de bank houdt. Zolang de bank ook 

nog een persoon is en op enige wijze betrokken bij  

die coöperaties, dan is dat mijn droom. 

• Ja, dat is ook lang tijd mijn reden geweest om bij de 

Rabobank te blijven. 

• En als ik dan het dilemma hoor over hoe kunnen we het 

ene bevorderen, maar er zijn daarnaast megabelangen 

voor de bank. Met coöperaties blijf je daaruit weg. 

• Drenthe grossiert in dorpen daar zie je veel van dit soort 

initiatieven ontstaan. Er is nog voldoende voedingsbodem 

voor deze vorm. In Scandinavië zit coöperatief 

samenwerken in het DNA, het lijkt wel een geloof. Juist 

daarin kan de Rabobank onderscheidend zijn.

• Ik zie enerzijds een trend naar bijna dat nostalgische 

gevoel van lokaal is beter dan globaal en internationaal, 

met kleine organisaties en coöperaties als 

organisatievorm. 
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krijgen. Het krachtenveld is niet te onderschatten.

• Als de Rabobank zich committeert heb je in ieder geval 

gewicht in de schaal. Meer gewicht.

• Kies, heb een heldere focus als Rabobank. Misschien kun 

je niet aan elke elf thema’s werken. 

• Als ledenraadsleden komen deze thema’s steeds langs 

bij ons op de agenda.

• Ik vind die thema’s wel leuk, maar wel heel breed en 

ik krijg er jeuk van: er is eigenlijk allemaal al gekozen 

en nu moet ik de diepte in. Niet dat wollige gepraat 

eromheen, maar vertalen naar lokaal niveau.

• Buitengewoon lastig jaar gehad tussen ledenraad en 

Raad van Commissarissen. Wij vinden het belangrijk dat 

er over onze rollen wordt gesproken. Dit draagt bij aan 

stroomlijnen van het beeld.

• Ik zit pas twee jaar in de ledenraad en hoop dat de vier 

thema’s blijven. Wat kun je nog meer doen. Voordeel 

van Rabo = decentraal. Eigen keuzes maken. Nadeel 

decentraal: als je weer wil opschalen.

• Het is waardevol om zo nu en dan weer breed te 

kijken in de samenleving of de gekozen thema’s nog 

aansluiten. Beide kan een doel dienen.

• In de ledenraad zie ik als uitdaging dat hele grote 

vergaderingen op zo’n groot niveau zijn… Kan daar 

niet méér uit worden gehaald? We kunnen veel meer 

bereiken.

• Meer dwarsverbanden en verbindingen zoeken over 

regionale grenzen.

Fase 4 & 5: Vormgeven en Verwezenlijken
• Het willen ontmoeten van elkaar hoor ik steeds terug. 

Misschien leeft iets permanent, iets vasts, niet. 

• Maar afgelopen tijd merkte ik de verharding toen we 

elkaar minder konden ontmoeten. En zoals we nu hier 

rond de tafel zitten, dat werkt wel. Misschien beperkt 

omdat we elkaar niet volledig zien, maar is al wel stap 

vooruit. Dat ontmoeten en communities, niet alleen 

offline, maar ook online. 

• Niet alleen lokaal en regionaal, maar ook in de wereld 

over bepaalde thema’s. De techniek geeft ons die 

mogelijkheid. Wil je vraagstukken kunnen oplossen, dan 

is elkaar ontmoeten belangrijk. Gesprekken aangaan. 

Initiatief nemen, en doorzetten. Daar kan de Rabobank 

een mooie bijdrage aan leveren. 

• En vervolgens met financieren tijd en plaats 

ondersteunen. Spaargeld inzetten daarvoor om goede 

dingen te stimuleren. Net als vroeger de ene boer  

met het geld van de andere boer financieren.  

Goed huisvaderschap is daarbij essentieel. 

• Financieren en platform bieden is een middel.  

Het uiteindelijke doel is de samenleving.

• Je ziet veel mooie initiatieven die vooral lokaal 

blijven, terwijl ze heel veelbelovend zijn. Zouden we 

ons kunnen voorstellen dat de Rabobank die lokale 

initiatieven laat opschalen, als een soort rollercoaster?

• Verbinding leggen tussen ondernemers, mensen 

bijvoorbeeld op het gebied van food bij elkaar zetten. 

Maar dat zijn wel complexe vraagstukken.

• Zou je niet kunnen beginnen bij de leden? Is een 

ledenvergaderingen niet veel zinvoller te maken met 

zoiets als deze dialoog?

• Foodcommunities bij mijn bank gevormd, maar is 

meteen ook lastig als je de keten betrekt. Want voor je 

het weet gaat het over marges. 

• Kringvorming maakt verbinden wel makkelijker. We 

proberen talenten bij elkaar te brengen, coalition of the 

willing. Het zijn kleine stapjes.

• Enorme tegenmachten in de wereld met veel geld en 

aandeelhouders. Hoe kun je toch ruimte, macht, invloed 
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4. Uitkomsten Mentimeter 

Wat is uw belangrijkste inzicht van deze sessie?
• Deze landelijke dialoog, maar dan nóg breder en een 

stuk diverser. Dat zal NL vooruit helpen!

• Jongeren in de regio behouden

• het cooperatieve model is cruciaal om gezamenlijk 

en inclusief te kunnen werken aan het verbeteren van 

duurzaamheid in Nederland. Rol van Rabo kan daarin 

verbindend en ondersteunend zijn.

• Het bestaan van een bank is in de ogen van een aantal 

deelnemers lastig te combineren met het bestaan als 

coöperatie.

• Interessante inzichten

• Verschillende blikken vanuit verschillende hoeken van 

de maatschappij

• Samenwerking len energie okaal en kring toepassen op 

centrale organisatie

• Elkaar helpen

• Gun elkaar het goede

• Dat de oplossing van problemen vaak buiten de kaders 

ligt en dat wij door samenwerking die oplossingen ook 

echt kunnen vinden

• “de spagaat (Cooperatie versus Bank) waar Rabobank in 

zit > Het begint bij je zelf.”

• Grote betrokkenheid en op zoek naar buiten de lijnen

• Dat we ondanks de omstandigheden als nog goed 

kunnen discussiëren en ik het praktisch vind om met 

verschillende categorieën mensen om de (digitale ) 

tafel te zitten en je zo een goed beelt krijgt van het 

gezamenlijk beeld

• Interessant

• Dat je echt alleen samen maatschappelijke impact kan 

maken

• Zeer gemeleerd gezelschap, als gevolg brede inzichten 

verkregen

• Samen kom je tot top ideeën

• Samenwerking initiëren

• Meer samenwerken in ‘markt teams’ binnen de  

lokale Ledenraad.

• Samen kunnen we het (nog) beter doen.  

Eensgezinde denk-/oplossingsrichting.

• Mooi thema bespreekbaar gemaakt en een 

gemeenschappelijk gevoel te creeren

• Inspirerende ervaring. Echte dialoog met mooie 

uitwisseling

• Dat we moeten samenwerken om doelen  

te verwezenlijken

• Betrokkenheid

• Samenwerkingen die niet voor de hand liggen een kans 

geven... openstaan voor onmogelijkheden

• Kennis delen

• Nederland is een paradijs - en toch heeft iedereen hier 

zo zijn/haar eigen probleem!

• Dat als we durven redeneren vanuit vertrouwen we 

beleid kunnen schrijven dat vraagstuk gedreven is,  

in plaats van oplossingsgericht (silo denken)

• Iedereen wil bijdragen

• SocialeVerbinding

• Dat veel mensen graag het gesprek aan willen gaan 

met elkaar om ook van elkaar te leren. Nu nog een stap 

verder en uitvoeren met elkaar!

• Mensen met verschillende achtergronden geven  

een meerwaarde aan de discussie, daardoor leerzaam 

en boeiend

• Hoe regionale verschillen het zicht op de samenleving 

kleuren

• De RABO zou sterk bij moeten en kunnen bijdragen aan 

verbinding door het hele land van allerlei initiatieven 

die veelbelovend zijn en breder uit kunnen rollen om bij 

te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven

• Er zijn vele wegen die naar rome lijden. Samen werken 

naar een doel

Als afronding van de bijeenkomst werd gezamenlijk de uitkomst van alle dialoogtafels opgehaald. 
De deelnemers werden de volgende vragen gesteld.
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• Verschil ouderen en jongeren.

• Iedereen is bereid om vanuit zijn rol, een rol te pakken. 

Met aan aanjager als Rabobank kan er veel van de  

grond komen.

• Dat we vooral de jeugd en de mensen die hét niet zo 

makkelijk gaan steunen

• Belang samenwerking en ontmoeten + leven lang leren 

+ think global, act local

• Verscheidenheid, aan thema’s, creativiteit, we moeten 

het zelf en samen doen

• Zelfsturend maar wel verbonden

• Verrassend hoezeer wij, onbekenden van elkaar,  

het eens waren.

• Coöperatie

• Samenwerking is cruciaal

• Over jouw eigen grenzen kijken

• Jongeren beter bereiken en betrekken helpt bij 

complexe problemen.

• Moeten meer naar medemenselijkheid. Inclusieve 

samenleving, welvaart moet meer naar welzijnvertaald 

worden

• Toch wel grote betrokkenheid

• Mismatch naar toekomst als het gaat om personeel

• Diversiteit in belangen

• Er kan nog veel winst gehaald worden om lokale 

initiatieven landelijk te verbinden.

• Betrokkenheid

• Switchen van strak financiële blik naar meer  

complete benadering

• Uitwisseling maakt creatief en creert begrip

• Aandacht voor zwakkere in de samenleving.

• De wens van lokaal de cooperatieve identiteit van 

de Rabo niet te verliezen, niet alleen sturen op 

blauw vanuit Utrecht. Een schone opdracht voor de 

medewerkers in Utrecht

• Betrokken deelnemers: wat hebben we al veel moois  

in huis

• Betrokken!

• Leuk om met anderen hierover van gedachten  

te wisselen

• Inspiratie

• Leuke manier om in corona tijd zo’n interessante 

discussie te voeren. Goed om over de toekomst van 

Rabo te discussiëren.

• Kansen

• Jongeren steunen, hulp bij de juiste mensen krijgen  

en de input van ledenraadsleden

• Meer samenwerking nodig en afstemming met 

burgers over maatschappelijke uitdagingen. Bijvb 

energietransitie en aansluiting arbeidsmarkt.

• Zelfde uitdagingen

• Aandacht is het nieuwe geld

• Diversiteit in onderwerpen vanuit de eigen IK

• Energietransitie en jong oud problematiek

• Waarde van het ontmoeten

• Een leuke en zinvolle sessie. Zeer gevarieerd
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Wat ziet u als de drie belangrijkste vraagstukken voor Nederland?

Deze bijeenkomst in één woord?
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