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1. Inleiding

Hartelijk dank voor je bijdrage 1 november jl. waar we samen met zo’n 120 betrokkenen bij leer-

hotel Het Klooster in Amersfoort in dialoog zijn gegaan. We hebben samen vooruit gekeken 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.
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Dialoog

De dialoog werd volgens de methode van ‘waarde-

rende 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 Barbara Baarsma werden toegelicht. 

Vraagstukken die alleen niet kunnen worden opgepakt, 

maar waar door samenwerking wel oplossingen voor 

kunnen komen.

De gespreksleiders hebben de dialoogtafels door de 

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

makingsronde werden de deelnemers gevraagd hun 

eigen ervaringen delen. In de derde fase deelden deel-

nemers hun droom. Tot slot konden zij in de laatste fases 

aangeven welke activiteiten zij zelf en ook de Rabobank 

zou kunnen oppakken om de gewenste situatie te reali-

seren. 

 

Deelnemers

In totaal waren er tijdens de  bijeenkomst 13 dialoogta-

fels met zo’n 120 deelnemers: klanten, ledenraadsleden, 

commissarissen, directieleden en medewerkers van 

Rabobank, MBO-studenten, kunstenaars etc.  

Terugkoppeling 

Van de dialoog is per tafel een verslag gemaakt door de 

verslagleggers en beeldverslagleggers. Daarnaast is aan 

het einde van de sessie input opgehaald via de Menti-

meter. 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.

We moedigen het aan om dit verslag te gebruiken voor 

het ontplooien van eigen initiatieven. De uitkomsten 

worden ook meegenomen binnen de Rabobank om de 

visie op coöperatievernieuwing te versterken. De onder-

werpen die voor de stakeholders het meest  relevant zijn 

worden tevens meegenomen in het jaarverslag. 

2. Opzet van de bijeenkomst

Programma 

14 .00 uur Ontvangst

15.00 uur  Welkom door Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank

  ‘De stand van het land: maatschappelijke transities’  door Barbara Baarsma,  

  directeur Kennisontwikkeling

15.30 uur  In dialoog aan tafel

  Plenaire terugkoppeling van uitkomsten van het gesprek  

17.30 uur Slotwoord en borrel
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3. Verslag dialoog

Tafel 1

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.

• Werkt bij Humanitas, vrijwilligersorganisatie; zet zich 

in voor de onderkant van de maatschappij. Armoede, 

detentie, gelijkwaardigheid. Ik geloof in zelfredzaamheid 

en gelijkwaardigheid. Eerste associatie; zelfredzaamheid, 

sinds de hele transitie van WMO. Verantwoordelijkheden 

die eerst bij de overheid/gemeente lagen worden 

steeds meer bij de burgers neergelegd. Ik vind het zelf 

ook belangrijk dat mensen zelfredzaamheid zijn, maar 

we moeten ons realiseren dat een groep mensen dat 

gewoon niet gaat redden. 

• Vader van 4 kinderen en getrouwd. Voorzitter 

Groepsdirectie Rabobank. Ik sluit graag aan bij wat hier 

al genoemd is. Ik hoorde gisteren dat het nu 1,50 kost 

per baksteen om te bouwen. Alleen het leggen van die 

baksteen. Als jullie zeggen ik voel een onderwaardering, 

als je naar buiten gaat en kijkt naar wat we nodig hebben  

op de arbeidsmarkt dan is dat juist MBO studenten. Wat 

jullie aangeven als de problematiek waar jullie tegenaan 

lopen dan ervaar ik dat als een groot gat en interessant 

thema. Is bijna treurig hoe jullie dat ervaren als studenten 

zijnde. 

• Studie Juridisch maatschappelijke dienstverlening/MBO. 

Mijn eerste associatie met het onderwerp; bedrijven zijn 

op zoek naar HBO terwijl wellicht MBO afstudeerders 

soms juist wat verder kunnen zijn. Bedrijven realiseren 

zich dit niet en waarderen alleen maar HBO studenten. 

Je merkt dat bepaalde sectoren zoals techniek en zorg  

al bezig zijn met die omslag. Andere sectoren die 

hebben daar moeite mee en zitten in vaste patronen. 

• Qua onderwerpen ook dichtbij energie. Jaren 

voor Shell gewerkt, nieuwe type tankstations/

duurzamere tankstations. Onderneem nu in sociale 

innovatie. Onderwerp waar ik nu mee bezig ben is de 

veerkrachtigheid van steden. Cyberaanvallen op steden, 

segregatie. Steden groeien uiteen. School of shapers 

bedoeld als initiatief. Leiders helpen meer invloed te 

hebben in de stad. Dat kunnen bestuursleden van 

bewonersinstellingen zijn, voetbalverenigingen, maakt 

niet uit. Als ze maar groot bereik hebben en leren hoe zij 

de impact op de stad kunnen vergroten. Allianties weten 

te behalen. Persoonlijk is dat wat mij het meeste raakt op  

dit moment. Dat is dus de complexiteit die we steeds 

meer gaan zien in de steden. Meer dan de helft van de  

mensen woont nu in steden en dat zal alleen maar 

groeien.

• Actieve bewoner Austerlitz; Actief politiek en 

beleidsmatig op gebied van bewoners initiatieven. 

Tweedeling in de maatschappij, moeten weer toe naar 

samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid. We 

zijn teveel op de zelfredzaamheid gaan zitten terwijl uit 

onderzoeken is gebleken dat 30% van deze mensen dit 

helemaal niet kan. Kwetsbare ouderen, de manier hoe 

wij daar voor willen zorgen. Dat past niet in het huidige 

systeem. 
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• Directeur van Samen voor Zeist. Wat wij doen; 

wij zijn intermediair. Wij brengen bedrijven bij de 

maatschappelijke organisaties. Wat ik veel tegenkom is 

wat ik nu al heb gehoord. Maar arbeidsparticipatie, die 

wel mee willen doen en ook mee moeten gaan doen. Is 

de samenleving wel klaar om deze mensen te ontvangen 

of is het een wortel die voorgehangen wordt? 

• Studie MBO Financiële Dienstverlening. Over 1,5 jaar 

klaar. MBO studenten worden eigenlijk verplicht om naar 

HBO door te stromen omdat het anders financieel niet 

haalbaar is qua niveau van werken. Aansluiting onderwijs 

met arbeidsmarkt is mijn eerste associatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Woon in Limburgse Reuver. Directievoorzitter Rabobank 

Arnhem en Omstreen. Hoe kun je vanuit de diverse 

domeinen meer waarde creëren. Faciliteren en proberen 

het allemaal binnen de tijdslijnen te houden. 

• Belangrijk thema. Ik doe veel klusjes voor Rijkswaterstaat 

en ik heb laatst iemand daar horen zeggen dat we 

ons in NL moeten afvragen of het wel zin heeft om te 

investeren in het hele Randstad gebied. Verplaatsen 

naar het oosten van het land omdat het een aflopende 

zaak is. Vooral de recente berichtgeving, denk ik dat het 

wel eens kan kloppen.

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

• Elk 1,5 uur verdwijnt er een voetbalveld aan land in 

Amerika/New Orleans. 

•  Ik hoor vaak zelfredzaamheid, tweedeling. Onderwijs 

en de onderkant van de samenleving. Energietransitie. 

Ouderen. Dat is best breed. Komende half uur eens 

met elkaar te praten over eigen ervaringen en eigen 

propositie. Missen we nog iets? 

• Als ik iets heel persoonlijks mag noemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ontwikkeling zien we nu in Europa. Dat is de 

identiteitspolitiek. Dat we nog steeds verkennen wie 

wel en niet echt NL’ers zijn. Daarbij horen natuurlijk 

vraagstukken als de migratiestromen die echt niet gaan 

afnemen. Zeker Azië en wat daar gaat gebeuren, nog 

meer verplaatsingen dan door oorlogen. Als samenleving 

hebben we het daar moeilijk mee, moeilijke discussies. 

Zie maar wat er in Duitsland is gebeurd. Dat staat dan 

nog los van hoe we intern omgaan met de veranderende 

samenleving. We gillen in bedrijven om talent. Soms is 

dat talent wel aanwezig, maar maakt niet net zo veel kans 

met dezelfde CV’s.  
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Dat is mijn zorg over dat de samenleving definitief 

verandert. Soms proberen we terug te grijpen naar iets 

wat niet meer kan. 

•  Mag ik jou vragen; wat bedoel je met de samenleving 

verandert definitief.

•  Daarmee bedoel ik dat we soms wensen naar een staat 

van vroeger waarin het veiliger en stabieler is. Dat klopt 

natuurlijk niet altijd. Dingen die nu gebeuren kun je niet 

meer tegenhouden en zijn ook niet tegen te houden. 

Je kunt proberen de migratiestromen tegen te houden 

maar hoe ga je om met het menselijk aspect. Discussies 

die binnen organisaties plaats vinden. We gaan weer naar 

5 december toe. Los van het standpunt, je kunt discussies 

niet meer voorkomen. Het gaat niet om wie er gelijk 

heeft, maar hoe kun je een dialoog aan gaan met elkaar. 

Ik kan hem niet heel concreet verwoorden maar ik geef 

aan wat ik voel. 

•  Ik herken wel een aantal dingen, maar ik heb ook wel 

andere ervaringen. Ik heb ook een migratieachtergrond 

maar ik voel me hier heel welkom en warm ontvangen. 

Ik zie ook wel een verharding inderdaad. Wij hebben nu 

twee stagiaires met een hoofddoek en als ik zie hoe vaak 

die worden uitgescholden is dat niet normaal. Dat zijn 

van die dingen die komen heel hard binnen. Wat doe je 

daarmee? Ik merk ook gewoon dat de samenleving los 

van je geloof, kleur, je leeftijd oneerlijker wordt. Middelen 

zijn oneerlijk verdeeld. Ik begeleid iemand als maatje in 

de zorg, maar ze krijgt gewoon niet genoeg. Maar dat 

frustreert zo enorm. Ik herken wel een soort verharding, 

maar dan meer naar alle kanten toe.

• Ik las dat 62% van de mensen die uit de kast komen 

tijdens de studie, dat die weer terug de kast in gaan als ze 

het bedrijfsleven instappen. 

• Dat thema van aan de ene kant openheid en waarderen 

van talent en aan de andere kant deze thema’s dan gaat 

mij dat zeer nader. We zitten mentaal op slot waarbij we 

niet aanvaarden dat we heel hard mensen nodig hebben. 

De geschiedenis laat dat zien. Dat gaat mij zeer aan het 

hart. Als maatschappelijk thema is het gigantisch. Het 

staat niet op onze lijst en dat is lastig. 

• Er zijn legio mensen met een laag IQ die straks wel 

moeten participeren, maar werkgevers willen ze niet 

begeleiden. Gunnen ze de tijd niet te leren. Supersnelle 

en efficiënte samenleving die zich niet de tijd wil gunnen 

om iedereen een kans te geven. 

• In samenredzaamheid zit inclusiviteit waarin je weer als 

land en als bewoners van dit land leert om samen te 

leven. Dat zijn we vergeten. We hebben de kwetsbare 

bewoners van dit land aan de overheid overgelaten, 

met de beste bedoelingen. Het was zeker na de oorlog 

een hele mooie beweging. Maar nu zijn we dat vangnet 

weer aan het wegknippen, mensen moeten weer op 

eigen benen leren staan. Maar je kunt dat niet doen als je 

de sociale cohesie niet weer voor elkaar krijgt. Ik heb in 

ieder geval mijn visie daarop; de beste unit waarbinnen 

je dat kunt doen is de buurt of de wijk. Het is in het 

sociale domein ook de meest belangrijke plek. Gemeente 

is een te groot niveau. Zorgverzekeraars, werkgevers, 

gemeenten moeten meer in wijkniveau gaan denken. 

Iemand wil best boodschappen gaan doen voor iemand 

in de straat maar niet voor iemand aan de andere kant 

van de wijk. We zijn op zoek naar hoe dat moet, maar 

we weten nog niet precies hoe. Je moet ook mensen 

hebben die daar heel veel tijd en energie in moeten 

steken. Voor systeempartijen is dat ook vaak nog lastig. 

Inclusiviteit is daar een heel belangrijk onderdeel van. 

Ook als het gaat om arbeidsparticipatie. Wat jij zegt over 

die moeilijke groep die zijn heel goed in te zetten voor 

vrijwilligerswerk/mantelzorgers ondersteunen. Daar is 

een schreeuwend tekort in.

• Wat het bij mij teweeg brengt. We hebben een periode 

gehad waarin als het ware de zorg om de kwetsbaren als, 

ik bedoel het niet zo bot als ik het nu zeg, ‘hobby’ werd 

neergezet ‘want ik doe het omdat ik het fijn vindt’. Maar 

dat is niet meer. Er zit een hele sterke overtuiging dat 

er een businesscase is voor ‘samen’. We worden er ook 

allemaal beter van als we het samen oplossen. 

• In de systeemwereld dus niet. De gemeente ziet dat nog 

niet zo dat het in wijkdelen goed georganiseerd kan 

worden. Die denken veel meer vanuit het individu.  
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Ieder individu wordt door hen apart aangestuurd. Dat 

is in feite in de bankwereld ook zo. Die transitie is daar 

belangrijk voor.

• Ik ben heel benieuwd wat jullie als studenten van deze 

dialoog vinden. 

• Ik heb een verslaafde broer gehad en hij is qua 

intelligentie minder. Supermarkt werd hij al ontslagen. 

Piga sociale werkplaats, daar waren ze wel heel blij 

met hem. Daar werd hij ook uitgezet vanwege andere 

problemen. Nu is het heel lastig voor hem om te 

besluiten om weer te gaan leren of ergens te gaan 

werken. 

• Wat vindt hij leuk om te doen? 

• Hij is dol op met auto’s werken, maar hij is daar niet heel 

goed in. Hij kan wel heel goed in de tuin, maar dat vindt 

hij niet leuk. Dus dat is wel een probleem.

• Happy tosti in Dden Haag. Is een lunch room en zij 

specialiseren zich in werkplekken creëren waarbij 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden 

opgeleid in sociale skills. Daar zijn wel meer voorbeelden 

van. Open hiring instituut. Heilige boontjes zorgt voor 

ex-gedetineerden die opleiden om ze weer terug te laten 

keren in de maatschappij. Brownies uit Amerika; iedereen 

mag solliciteren. Twee eisen; kun je zo lang blijven staan 

en wil je hier solliciteren. Ze pakken gewoon onderaan de 

stapel en die mag beginnen. Geen gesprek gewoon de 

kans geven. Ze zijn nu aan het kijken om steeds meer van 

dat soort werkplekken te creëren 

• Ook omdat je merkt dat twee soorten werelden, jong 

en oud, tot elkaar beginnen te komen. Jongeren willen 

uit huis. Jongeren bij de ouderen laten wonen in de 

verzorgingstehuizen. Dat die jongere hem online 

de boodschappen kan laten doen. Dit zijn prachtige 

voorbeelden die we in NL moeten koesteren en die 

we zouden moeten uitbouwen. Wat doen we met 

de half leegstaande verzorgingstehuizen. En er is een 

schreeuwend tekort aan woningen. 

• Humanitas heeft een verpleeghuis waar jongeren als 

student kunnen wonen in ruil voor af en toe wat doen 

met de ouderen. 

• Ik ken daarin een verhaal; een man van 85 die niets 

van elektronica wilde weten. Totdat een jongen een 

Playstation voor hem kocht om eens te kunnen gamen. 

Je ziet ook dat het positiviteit kan geven. Die man was 

anders in een hoekje gaan zitten wegkwijnen en nu met 

de jongere samen zit te gamen. 

• Wat ik bij ons heel belangrijk vindt is laaggeletterdheid. 

Dat loopt ook door veel projecten. Dat is niet alleen bij 

statushouders. 

• 2500000 Nederlanders, dat is schrikbarend.

• De kloof wordt steeds groter tussen de mensen die het 

wel en niet kunnen.

• Dat we steeds meer zien dat digitale vaardigheden steeds 

belangrijker worden. Kloof tussen jong en oud zal steeds 

meer gaan optreden. Jongeren moeten steeds meer 

geavanceerde technologie moeten gaan gebruiken.

• Dat geld voor iedereen, alle leeftijden. Analfabeet en 

laaggeletterdheid die loopt door alle generaties

• Er zijn nog steeds jongeren die niet mee kunnen in de 

hele ontwikkeling.

• En je hebt een grote groep met schulden en die moeten 

alles digitaal aanleveren. Als je geen geld hebt hoe wil je 

dat dan gaan doen?

• Als je even op je laat inwerken wat er allemaal gezegd 

wordt. Enerzijds hebben we gillend hard mensen nodig 

en talent. Tegelijkertijd hebben we steeds meer te maken 

met steeds groter wordende barrières voor mensen die 

niet zo makkelijk mee kunnen.

• Het gaat om participeren in de maatschappij.

• Ik definieer het even heel bewust; iedereen heeft talent.

• Er staan er heel veel langs de zijlijn te wachten tot 

iemand ze wil hebben. 

• Ik had laatst twee statushouders die wel heel graag 

wilden doen. Bedrijf wilde wel dat ze NL konden praten. 

Ik heb aangegeven dat ze dat het beste leren als 

werkende. Nu hebben ze een jaarcontract gekregen. 

Door regels ontstaat er heel veel ruis op de lijn. 

• Een ander heel groot maatschappelijk dilemma; 

ondernemerschap en groei. We stimuleren om 

ondernemers gezond te laten groeien. De groei gaat 
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bij bepaalde bedrijven ongezond hard. Rufurnishment 

telefphone en Travel Bird. Twee van dergelijke bedrijven. 

Travel Bird kan de groei niet aan en vraagt uitstel van 

betaling aan.  

We willen zoveel mogelijk hergebruik en online, dat heeft 

ons zoveel kansen geleverd. Dat we eigenlijk uit het oog 

zijn verloren dat we niet te hard moeten gaan. Door te 

snelle groei komen er nieuwe problemen aan. 

• Van een lineaire naar een circulaire economie snijd je 

daarmee eigenlijk aan.

• Ziggo helpt je om freelancer te worden. Die bieden je 

een traject aan waarbij je wordt opgeleid om binnen 

een jaar als freelancer modems te installeren en na 

dat jaar nemen ze jouw diensten af. Bedrijven die niet 

meer vinden wat ze zoeken en dan zelf gaan opleiden. 

Dan krijg je andere uitdagingen, dan moeten ze heel 

veel zaken zelf gaan regelen. Van verzekering tot noem 

maar op. Deel van de flexibilisering komt er een ander 

maatschappelijk probleem voor terug. 

• Op alle domeinen zie je het terug.

• Mijn moeder doet het nog steeds, met 10 vriendinnen 

elke maand 250 euro in een potje. Iedere maand 

krijgt één van de vrouwen het bedrag in één keer. 

Microfinanciering in eigen omgeving. 

• Idee? Iedereen doet dat op die manier in Pakistan. Geen 

leningen, allemaal zelfvoorzienend. 

• Als je helemaal teruggaat naar de herkomst van de bank. 

Is precies dat. Identiek. We gaan alleen een hele nieuwe 

fase in, waarin we met nieuwe technologie dat moeten 

her creëren.

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit? 

• Meer doorgroeimogelijkheden zonder dat je hoeft 

door te studeren omdat sommige dat niet leuk vinden 

of er moeite mee hebben. Betere salarissen. Meer 

mogelijkheden om zonder al te grote schulden van 

school af te kunnen gaan

• Nu kijken ze bij het MBO naar de inkomsten van je 

ouders. Ik krijg maar 82 euro per maand. Als je je 

studiekosten moet betalen heb je daar helemaal niet 

voldoende aan. Ik heb nu al 7000 euro schuld en dan ben 

ik nog niet eens naar het HBO. 

• Minder regelgeving die innovatie afremt. We hebben 

altijd hele goede ideeën, maar zodra het rond moet 

komen hebben we de wettenbundels er al bij liggen of 

het allemaal wel mag. Hoe we als coöperatie begonnen 

vond ik een mooi voorbeeld, maar is op dit moment uit 

het oog verloren. We moeten terug naar het systeem van 

crowdfunding waarbij we betrokken zijn bij wat we aan 

het doen zijn. Waarom niet samenwerken? 
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 Alles moet alleen maar groot, groter, grootst en beter  

 zijn dan de ander. We kijken daar nu teveel naar. Met  

 elkaar minder individueel aan onszelf denken, maar met  

 elkaar lokaal voor elkaar kunnen krijgen. 

• Daar sluiten we ons volledig op aan.

• rijstaat Austerlitz. Als een dorp de vrijstaat krijgt om 

deze zelf vorm te geven. We zijn een zorgcoöperatie, 

we hebben een dorpshuis, we hebben het café over 

genomen. 

• Wijkcoöperaties. We hebben een dorpshuis, we hebben 

een dorp coöperatie. Eigenlijk moet dat één coöperatie 

worden waardoor we alles zelf gaan organiseren. Zelfs 

de groenvoorziening. Maar wel samen dit organiseren en 

iedereen mag aansluiten bij het onderdeel wat ze graag 

willen. Iedereen is welkom en voor iedereen is plek. 

• Een inclusieve wijk. 

• Zou dit ook in steden kunnen? 

• Ja dat kan, dat zie je nu al wel voorbij komen.

• Nemen die dan taken over van de zorgverzekeraar? 

• Wij nemen deels het werk over van de gemeente. 

Alles wordt door de zorgverzekeraar betaald. 

Dorpsondersteuner regelt alles.

• Hoeveel inwoners heeft het? 

• 1500, is een klein dorp. Werkt ook bij grotere dorpen/

steden.

• Ik heb meerdere kleine droompjes. Eentje is; makkelijke 

financiering bij kangoeroewoningen. Hoofdwoning en 

buidelwoning oftewel generatiewoningen. Mijn ouders 

zijn nog redelijk gezond maar we weten dat het op een 

gegeven moment niet meer gaat. We willen niet dat 

ze naar een tehuis moeten dus heb ik een stuk kavel 

gekocht. Met een architect een woning ingericht dat ik 

het grootste deel voor mezelf heb, maar wel met een 

deel waar zij straks kunnen wonen. Nu verhuur ik dat 

eerst nog. Volgens mij los ik daarmee een aardig deel 

op wat we normaal bij de overheid neerleggen. Alleen 

weten banken niet hoe ze daarmee om moeten gaan, je 

verhuurd het eerst/wie is eigenaar, etc. Het is uiteindelijk 

gelukt, maar ik betaal wel meer rente. 

• Aansluitend op het voorbeeld van de Ziggo monteurs 

die worden opgeleid. Bedrijven op een bepaalde manier 

mensen laten opleiden om zelfstandig ondernemer te 

worden en deze opleiden, en vervolgens de diensten 

van die persoon afnemen. Om een win win situatie te 

creëren. Heel concreet en interne opleiding, wordt een 

klantenrelatie. Ik zie steeds meer mensen die kiezen voor 

freelance, omdat er meer geld in te verdienen valt.

• Nog een droom; 0800 Rabo; hulplijn omtrent allerlei 

hulpvragen rondom financiën. Ik heb schuld; hoe pak ik 

dat op, etc… ? 

• Kunnen we 1 FTE opknippen in 3x 0,3FTE om meerdere 

mensen een stukje werk te laten oppakken waardoor 

mensen met een achterstand of zogeheten ‘vlekje’ een 

kans kunnen krijgen.

• Gelijke kansen voor iedereen, het liefste ook gelijke 

verdeling van de middelen. Is dat niet altijd mogelijk 

maar zo goed mogelijk. Geen armoede en geen 

eenzaamheid. Ik zie het dan ook als wat zou Rabo daar 

in kunnen betekenen? We doen al projecten met Rabo 

Foundation, maar zou nog meer op preventie kunnen 

zitten? Voorkomen dat mensen zo hoog in de schulden 

kunnen komen, etc.. Kennen allemaal de documentaire 

‘Schuldig’, je komt er niet per definitie beter uit. Preventie 

is een hele belangrijke. Iedereen werkt naar vermogen, 

maar ook een deel besteed aan vrijwilligerswerk.

• MVO; je zou je medewerkers nog meer in staat kunnen 

stellen om vrijwilligerswerk te doen. Bijvoorbeeld 1x in de 

2 weken voor Humanitas helpen. Vrijwilligershulp geeft 

je ook heel veel terug. Ik ben sinds 3 maanden in dit werk 

gestapt, ik maak me veel minder zorgen. Het is veel meer 

samen en een positieve bubbel. Zou mooi zijn als betaald 

en vrijwillig werk meer kan vermengen.

• Nieuwe dorp ontdekken/ontwikkelen. Waarbij je alles 

samen regelt in de lokale omgeving, maar wel gebruik 

maakt van de digitale schaal om andere problemen wel 

op te lossen. Doe mij die!

• Sociaal ondernemerschap als nieuw front; veel 

problemen zijn op te lossen met nieuwe vorm van 

ondernemerschap. Je maakt je school waarbij mensen 

nieuwe dingen kunnen leren, maatschappij heeft er 
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de lol van en daarmee faciliteer je de invulling van 

werkplekken. 

• Broodfondsen gedachte heb ik nu al te vaak gehoord; 

Rabobank moet dat eigenlijk gewoon doen en 

aanbieden dat dit mogelijk is. 

• Je zou als verzekeraar als achtervanger moeten optreden 

om zekerheid te stellen.

• Ik vond jouw gedachte van jouw moeder met haar 

vriendinnen erg inspirerend. 

• Ik merkte gisteren en vandaag dat het thema van 

verduurzamen zit erg in de maatschappij maar 

we hebben nog geen manier gevonden om dit te 

verwaarden. Waarom maken wij geen verhandelbaar 

platform.

• Herdefinitie van talent; je krijgt vergoed per uur. Andere 

definitie waarbij we niet per uur, maar per vaardigheid/

bijdrage een vergoeding kunnen bieden? Daar kunnen 

wij als Rabobank een rol in nemen.

• Mensen in bedrijven geen functies meer hebben, 

maar per klus wordt een team gevormd. Intern in een 

organisatie. 

• We hebben een toren; die gaan we als het ware kantelen. 

Hiërarchie zal blijven, maar je gaat je opdrachten anders 

inrichten. 

• Wat ik merk; die ontmoeting is zo belangrijk. Zoveel 

verschillende werelden; rijk/niet rijk, werkend/niet 

werkend. We moeten elkaar leren kennen. Als je elkaar 

kent heb je meer begrip, ken je elkaars problemen. Hè, 

dat is een probleem dat kan ik voor je oplossen. Mijn 

droom is veel meer samen leren werken, elkaar leren 

kennen.

• Herken jij dat wijkgevoel in Zeist een beetje? 

• Kerkenbosch begint nu, maar jullie zijn daar in Zeist veel 

beter in.

• Er zit een herhaling in al deze dromen. Parallel zit in een 

stukje kleinschaligheid ‘vrijstaat/dorp’. Het ontmoeten 

daarbinnen. Ik blijf elementen ophalen van gelijke 

kansen voor iedereen, solidariteit, regelgeving en hulp. 

Broodfondsen waarin een rol van Rabobank kan liggen 

en preventief op armoedebestrijding ingaan. En sociaal 

ondernemerschap; hoe kun je de cirkel rondmaken. Hoe 

kunnen we met het bedrijfsleven mensen die aan de kant 

staan er bij betrekken. 

• Ik heb een vraag; wat ik een beetje mis. In Italië wil de 

regering een basisinkomen invoeren. Eerlijk gezegd vind 

ik dat helemaal geen slecht idee. Door een standaard 

inkomen kunnen mensen ook andere dingen gaan doen 

zoals mantelzorger zijn. 

• Canada gaat het ook weer experimenteren. Ze hebben 

het eerder ook gedaan.

• Dit is een mooi bruggetje naar de volgende fase. Wat is er 

concreet nodig om jullie dromen te realiseren? 

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

• We hebben het onszelf zo moeilijk gemaakt om dingen 

samen te regelen door alle regelgeving. Je hebt mensen 

nodig die bereid zijn om energie te steken in het 

oplossen van maatschappelijke problemen. Je hebt 

systeempartijen zoals een Rabobank nodig om na te 

denken wat de rol is die zij zouden kunnen innemen. We 

hebben financieringsproducten nodig die het mogelijk 

maken om een ‘vrijstaat’ te organiseren. 

• We missen een derde categorie; solidariteit en 

ondernemerschap. Een andere valuta onder de waarde 

dat een dergelijk initiatief nodig heeft voor dit land. 

• Ik heb een vraag aan jullie; wat kom je nou tegen als je 

een gewone NL’er tegenkomt die niet zo vooruitstrevend 

is als jullie? We zijn gepamperd met een collectief stelsel 

en niet gewend zoveel energie daar in te steken als jullie. 

• Ouderen mensen in en zorginstelling die dicht moest. 

• Bewoners gevraagd om mee te denken. Allemaal kijken 

naar de wethouder en zeggen; jij moet dit doen, jij moet 

dat doen. Als jullie verwachten dat de overheid dit gaat 

oplossen dan gaat dat niet gebeuren.
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 Er moet nog een hele grote omslag plaats vinden in de  

 denkwijze. 

• Alle initiatieven zijn bezig, maar er moet iets komen 

waar er naar gekeken wordt wat het nu op levert. Een 

maatschappelijke, het liefst een financiële business case 

dan kunnen we kijken hoe we dat op moeten pakken. 

• Maatschappelijke kosten/baten analyse waarin je moet 

kwantificeren wat er terugvloeit naar de maatschappij en 

bijvoorbeeld een Rabobank. 

• Eigenlijk moeten jullie doen; alles bij elkaar brengen. 

Thema’s en partijen. Zet mensen bij elkaar op thema 

gebied. Wat ik zeg; als je elkaar niet kent, dan gebeurd er 

niets. Heel veel bedrijven kennen elkaar niet, zelfs in het 

kleine Zeist. 

• Jullie leden en klanten kennen elkaar niet. 

• Rabobank organiseert best vaak ledenbijeenkomsten. 

Hoe kom je dan verder dan alleen het ontmoeten en 

kom je tot het in verbinding brengen. Je moet echt in 

wijkniveau denken. Je moet daar in faciliteren, het in 

kleine schaal brengen. Dan worden het betekenisvolle 

relaties. Gemeenschappelijke belang laten zien. Ik weet 

niet of dat echt iets voor de Rabobank is. 

• Ik vind het wel mooi dat het onderwerp het elkaar 

leren kennen zo naar voren komt. Wij organiseren ieder 

jaar ‘Inspire’ met allerlei bedrijven en die leren elkaar 

zo kennen. Ik blijf mij er over verbazen hoe snel de 

ondernemers elkaar vinden en hoe de jongeren precies 

de ondernemer weten te vinden die ze nodig hebben. Is 

toch prachtig om te zien dat je daaraan deel hebt kunnen 

nemen? Je merkt ook dat er behoefte is om elkaar recht 

in de ogen te kunnen kijken. We moeten ons alleen 

afvragen waarom we niet vaker bij elkaar op de koffie 

gaan als bedrijf zijnde, net als een accountmanager MKB 

bij zijn/haar klant. 

• We zijn een grote bank, bijna 9 miljoen klanten. We 

voeren zoveel gesprekken met klanten. We zijn een 

coöperatie/verbinden. We verbinden daarin naar mijn 

mening te weinig. We koppelen mensen met vragen te 

weinig aan elkaar. Een meerwaarde creëren wat een ING 

en ABN niet kunnen. 

• Wat ik zelf mooi vindt aan de coöperatie. Het was een 

snoeiharde oplossing die vanuit zichzelf economisch heel 

goed door te rekenen was. 

• De maatschappelijke waarde die je daarmee creëert. 

Wat wij doen is preventie; wij halen ouderen uit hun 

isolement, we voorkomen daarmee zorgkosten en 

andere problematiek. Maar wie wordt er beter van die 

preventie? De zorgverzekeraar, maar wij in ieder geval 

niet. De persoon die de economische winst genereert is 

niet altijd de persoon die de winst ook toekomt. Het gaat 

om schaal en ontschotting.

• Over grenzen heen durven gaan.

• Je moet gelden bij elkaar leggen van diverse partijen, en 

afstemmen met de mensen van de wijk wie wat krijgt en 

wat gaat doen. En het dan zelf organiseren. Sommigen 

willen wel wat geld geven omdat ze een zorgcoöperatie 

een leuk initiatief vinden, maar dat is niet structureel. 

Structurele geld zit vast in kolommen. 

• Transitie zit in een kanteling.

• Ik merk in het probleem dat jij schetst; de wethouder 

zegt dat het geld allang vergeven is. De overheid heeft 

besloten dat alles aanbesteed moet worden. 

• Hoe groter je schaal is, hoe sneller je geld krijgt.

• Met een klein dorp; je wilt wel, maar je kunt niet. Puur 

omdat de regels ons daarin beperken. 

• Tenzij je onder de verantwoordelijkheid van een 

wethouder komt te vallen. Dan wordt het een publiek/

private samenwerking. Het klein nog steeds een klein 

budget besparen.

• Een vraag die ik had over jullie coöperatie; de meeste 

mensen kennen elkaar en wonen er al een tijd. Hoe zit 

het met plaatsen in NL waar de demografie continu 

verandert? De cohesie komt daardoor niet op gang, 

studenten/expats. De cohesie waar we naar terug willen 

wordt daardoor belemmerd. 

• Een zorgvrijstaat. Je had het over schuldenproblematiek 

je moet alles op een rijtje hebben. Mensen hebben 

een vuilniszak vol met dichte enveloppen. Ze gaan met 

vrijwilligers alle brieven open maken en die gaan ze 

insturen en dan kunnen ze bij het WMO loket terecht. 



Pagina 13 Verslag landelijke dialoog bijeenkomst November 2018

• In Utrecht hebben we een Social Impact bond voor 

mensen met een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt. 

Colour Kitchen, kunnen ze daar werken en wij ontnemen 

daarmee de gemeente de last. Gemeente neemt de 

benefit voor de sociale kosten die de onderneming weer 

afneemt en de cirkel rond maakt. Waarom doet een 

andere gemeente dat nou niet? Hoe kunnen we dit meer 

gemeengoed in NL maken? 

• Basis ligt wel in het ontmoeten van mensen met elkaar.

• Voorbeeld van de Colour Kitchen moet je rond zeggen; 

deel het. Niet om jezelf op de schouder te kloppen 

maar om bedrijven/mensen bewust te maken van de 

mogelijkheid. 

• Een goed voorbeeld, wordt slecht opgevolgd.

• Daar kunnen jullie ons wel op aanspreken; ‘jullie doen het 

op die plek, waarom dan niet op die andere plek ook?’

• Je moet het landelijk kunnen uitrollen.

• Daar zitten we nog wel in de categorie dromen. Welke 

regels zitten er dan in de lucht waar rekening mee 

gehouden moet worden.

• Er zijn best wel regels. Social impact moeten wij op dag 

1 afschrijven en voor 0 in de boeken zetten. Hoog risico. 

Boekhoudkundig kun je moeilijk schalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wil je daarmee zeggen dat je het in Utrecht kunt doen 

omdat het kleinschalig is, maar als je het landelijk 

wilt uitrollen dat het tegen de grenzen loopt van 

boekhoudkundige mogelijkheden? 

• Het moet een win/win en kwantificeerbaar zijn en 

achteraf meetbaar. 

• Het begint ook heel klein, één of twee medewerkers.

• Wij zijn niet bezorgd over onze winst. Je moet het 

sommetje kunnen maken; 50 medewerkers; stromen 

er een paar uit. Lagere last van WW-uitkering. Dat geld 

kunnen ze inzetten om de lening af te kunnen betalden. 

• Stroomt geen geld terug naar jullie? 

• Nee.

• Het is geen bancaire activiteit en dient meteen 

afgeschreven te worden vanuit de foundation.

Fase 5

• Dit is niet besproken, iedereen heeft dit opgeschreven 

op de kanskaarten tezamen met wat je de Rabobank zou 

mee willen geven. Dit is dus niet op post-its beschreven. 

In fase 4 is al veel besproken. Er zijn geen concrete acties 

met namen uit voort gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoogbegeleider: Jan Ummenthum

Verslaglegger: Hellen Huisstede
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Tafel 2

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.

• Ik woon in Nuenen, bij Eindhoven. Ik werk in de software-

industrie bij een Duits bedrijf waarvan ik de Nederlandse 

vestiging leidt. We kunnen met software de maatregelen 

doorrekenen van gebouwen. We zitten met name in 

kwadrant B, verduurzaming van vastgoed. Digitaliseren 

van vastgoed en welke stappen kunnen we maken om 

dat te verbeteren. Het is altijd een uitdaging, met gas, de 

bodem beeft in Groningen. Het maakt ons afhankelijk 

van naties waar we niet afhankelijk van willen zijn, zoals 

Rustland. Het is mooi om met software-oplossingen 

vastgoed te verduurzamen. Woningen en zakelijk 

vastgoed. In Nederland hebben we situaties met sociale 

woningbouw, dat is 40 procent. Je kan grote stappen 

nemen, dat is mooi. Beide groepen zijn erg belangrijk. 

Particuliere woningen zijn vaak voorloper. 

• Kan je een voorbeeld noemen van software-toepassing?

• In Nederland hebben we energie-labels. Van A t/m G. 

Hebben ze in Duitsland ook. Die technieken worden 

ook door architecten gebruikt. Hoe scoor ik straks na de 

bouw? Wat is een betere maatregel om beter te scoren? 

Dat soort berekeningen doen we. Simuleren ook het 

gebouw, afhankelijk van het gebouw, waar staat het, 

hoeveel zon. In veel tools in beginstadium berekeningen. 

• Ook hergebruik materialen is belangrijk. Beton kost veel 

CO2. Om dingen te hergebruiken kan je ook besparen. 

• Van marketingbureau Bliqsem. Gevestigd in Eindhoven. 

Bliqsem maakt van organisaties en mensen ondernemers. 

Ondersteunen bij Marketing en communicatie van 

workshops en bijeenkomsten. Wat ik zie dat organisaties 

met zelfde doel elkaar niet weten te vinden. Zoals 

onderwijs en bedrijfsleven. Vanmorgen in Eindhoven 

willen we samen met hogeschool aan de beste docenten 

kennis van ondernemers aanleren. Hogeschool vindt het 

geweldig. Docenten komen in de praktijk, kunnen ze 

direct mee aan de slag. Kunnen het hapklaar aanleveren. 

Wij voegen hier workshops aan toe. Verbindingen, maar 

ook ondernemerschap. Moeten allemaal ondernemender 

worden, gaat om gedrag. 

• Ik doe twee dingen die aan elkaar gelinkt zijn. Als 

bestuurlid bij een zorgcoöperatie. Veel mensen 

werkzaam als ZZP in de jeugdzorg. De gemeente wil 

graag één partij. Daardoor is de organisatie ontstaan 

met professionals. Wij gaan een traject aan voor een jaar. 

Binnen een jaar moet je wel een doel hebben bereikt. Zo 

niet kan gemeente een half jaar verlengen. Binnen het 

traject kijken we of het wel thuis kan opgelost worden. 

Moet kind en/of ouder professioneel hulp hebben? We 

werken met ZZP’ers met jarenlange ervaring. Daar ben 

ik bestuurslid van. Wij hebben een contract met alle 

gemeentes in Noord-Holland. Binnen één jaar zijn 50 

ZZP’ers aangesloten. Deze week weer 4 aanmeldingen. 

Gaat heel hard. Er zijn anderen in het land, maar wat wij 

doen met coöperatie is overkoepelend. Van je loon dat 

je van gemeente krijgt gaat 5 procent naar het bestuur. 

10 tot 15 procent gaat naar facturatie/administratie. 

Instellingen hebben een hoog uurloon.  Als ik een vraag 

krijg over autisme en het is niks voor mij, dan zeg ik nee. 

Wij doen alleen waar wij goed in zijn. 

• De coöperatie sluit contracten met gemeenten. Om lid 

te worden van coöperatie moet je aan allerlei registraties 

voldoen. Wij dragen met z’n allen de coöperatie uit. Ik 

heb de leuke taak om de 50 mensen te laten stemmen 

voor de richting die we op gaan. Er is geen directeur die 

zegt welke kant we op gaan. 50 mensen overtuigen. Dat 

is het moeilijkste in een bestuur zitten.

• En tweede wat ik doe is met collega psycholoog een 

bedrijf opzetten. Iedereen die met kinderen werkt trainen 

en coachen. Hoe doe je dat? Wij zijn gespecialiseerd in 

gedrag. Denken aan veiligheid. Mensen zijn gewend 

om 30 jaar iets te doen. Krijgen ze een ander systeem, 

dan denk je werkt het wel? Veiligheid roept gedrag op. 

Kan bijvoorbeeld bij een manager. Waarom werkt jouw 

medewerker minder effectief? Hier geven wij trainingen 

in bij bijvoorbeeld voetbaltrainers. 
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• Ik ben een inspirerend comedian, podium kunstenaar. 

Ik begeef me in een cultureel landschap. Ik probeer 

zoveel mogelijk diversiteit binnen de media te krijgen. 

Zoveel mogelijk verhalen aan te bieden. Ik heb zelf 2 

jaar geleden 800 km door Nederland gelopen. Ik heb 

30 dagen rond gelopen. Hoe gastvrij is Nederland 

voor vluchtelingen? Zelf crowdfunding gestart en 

documentaire gemaakt. Daarnaast ben ik afgelopen jaar 

initiatief gestart met een link naar de Rabobank. Een team 

met verschillende nationaliteiten vooral uit Afrikaanse 

landen samengesteld en meegedaan met 4daagse in 

Nijmegen. Rabo heeft geholpen met team bij elkaar te 

brengen. In Almere een ruimte beschikbaar gesteld. Het 

gaat om diversiteit. Daarom omroep Flevoland en Hart 

van Nederland er bij. Exposure. Naast optreden wil ik 

politieke landschap veranderen. Zit op maatschappelijk 

acceptatie. Van mens tot mens. Elkaar respecteren hoe 

iedereen is. Iedereen is verschillend. Als we accepteren 

komen we een heel eind. 

• Afgelopen week waren 25 zwarte rolmodellen bij pauw. 

Ik ben betrokken bij de oprichting. In  Amsterdam 

Oost en Almere richten we op armoedebestrijding. 

Nu met wethouder armoede en jongeren die te vroeg 

stoppen met studeren aanpakken. Doen we samen met 

jeugdorganisaties er om heen. Daar voortdurend mee 

bezig. Reuring veroorzaken en voldoende aandacht 

binnen de media. Kleine activist. 

• Jouw associaties zijn duidelijk met de maatschappelijke 

thema’s. En die van jou?

• Sociale participatie. Veel mensen kijken naar jeugdzorg. 

Maar ook een directeur die thuis problemen heeft met 

zijn kind, dit werkt door in zijn werk. Via de huisarts 

kunnen ze nu bij ons terecht komen, zonder psycholoog 

er tussen. Mensen moeten durven om hulp te vragen.

• Delian Drost, 17 jaar, kom uit Veenendaal.  

Ik studeer Bedrijfseconomie een junior ... Dit doe ik 

versneld in 2 jaar. Ik heb ook een eigen onderneming. 

Wij personaliseren en specialiseren elektronica. Als je 

elektronica hebt, zoals telefoon of toetsenbord. We 

hebben de behoefte om het persoonlijker te maken. Je 

zit er elke 10 minuten op te kijken. We hebben interface 

op onze website en daar kan je je product configureren. 

Zelf bepalen of je logo of initialen wil. Hebben 

spuitcabine gemaakt en leveren dat aan onze klanten. 

Ben nu met 2 mensen in het bedrijf. Meeste doe ik zelf. 

Wel veel mensen die helpen, zoals mijn vader. Probeer 

het meeste zelf te doen. Maar is nog niet even makkelijk 

altijd. Ben nu 2 jaar bezig met voorbereiding, zijn nu een 

week online. Krijg veel aanvragen, hoe het werkt, het is 

een nieuw product en is nog niet op de markt. Product 

moet je wel overwegen, doe je niet zo maar. Veel contact 

gelegd met de klant om te helpen met de behoefte. 

Iedereen heeft een unieke behoefte. 

• Wij geven de optie om elektronica op te sturen, dan 

hebben we een controlelijst of hij voldoet aan onze eisen. 

Als hij intensief is gebruikt of toegetakeld dan kunnen 

wij er niet mee werken. Als je producten bij ons koopt, 

krijg je 2 jaar garantie. Door onze bewerkring vervalt de 

normale garantie, daar gegeven wij garantie op. Op de 

verf en het product. Het bedrijf heet Paintyourhardware.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wat is jouw associatie met welk maatschappelijk thema?

• Waar ik veel mee bezig ben geweest is met duurzaam 

ondernemen. Wij gebruiken verf. Ik merk dat je makkelijk 

goedkoopste doet i.p.v. duurzaamste. Ik heb er met mijn 

ouders over gehad. Als je iets duurzaams hebt en dit laat 

zien, geeft het bepaalde betrouwbaarheid. Ook al wordt 

het iets duurder. Daar ben ik achter gekomen. 

• Ik woon in Amsterdam en binnenkort werk ik in 

Amsterdam. Nu in Utrecht Directeur Kennisontwikkeling 

bij de Rabobank. Vanuit de kennis en feiten, in het 
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maatschappelijke pad brengen. Opdracht was om 20 

kennisafdelingen beter samen te laten werken. Karwei 

is grotendeels geklaard. Wat mij drijft is vertrouwen 

terugbrengen in de financiële wereld. Vertrouwen 

terugbrengen, ik denk dat dit bij de lokale bank bij uitstek 

goed kan. Staan dichtbij de klant. Als persoon wil ik veel 

leren, levenslang leren. Straks niet alleen in Amsterdam, 

maar ook de regio. Gaat om ondernemerschap, 

partnerschip. Dat zijn dingen die mij uitdagen. Ik ben en 

blijf ook Hoogleraar aan de Universiteit in Amsterdam. 

• Ik ben ondernemer, verkoop schoolboeken van soort 

universiteit en een payroll bedrijf. Hoog opgeleide 

mensen deze kant ophalen. En het 3e is dat we 

alle certificeringen doen. Tevens voorzitter van een 

ondernemersvereniging. Rest is autochtoon en van 

andere mindere etnisch heden. Voor ondernemerschap 

zou ik eerst de stap vanuit de wereld willen maken. 

Wereldontwikkeling is maatgevend. Ik wil graag 

een stapje daarboven zetten. Zijn er nog meer 

ontwikkelingen waar we mee te maken hebben?  

En vervolgens gezien de grote ontwikkelingen, wat 

vinden we in Nederland belangrijk? Wat in Nederland 

gevonden uitdagen. Niet alleen in ondernemerschap 

geïnteresseerd, maar ook in onderwijs. Dat is de 

toekomst, onze kinderen, worden grootgebracht als 

wereldburgers. Grote organisaties zoals Rabobank 

hebben daar een rol in. Moeten een sprong voorwaarts 

doen. Toekomst van onze kinderen is belangrijk. Het 

thema intergrale benadering zelfredzaamheid zit tegen 

globalisering aan. Raakt het deels

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Ik vond zijn woord ‘personaliseren’ heel belangrijk. Is 

de kern van de toekomst. Wij willen naar onze wensen 

worden bediend. Die richting gaan op. Centraliseren en 

digitaliseren van Rabobank maakt afstand tot de bank 

groter. 

• Vind je dat je via digitaal kanaal ook persoonlijk kan zijn? 

• Zeker, maar zo beleef ik digitalisering niet. Vergroot 

afstand tussen mij en de bank. Punt is voor tijdelijk aard, 

maar daar moet Rabobank.. Grotere banken hebben 

neiging iedereen te bedingen, ouderen, maar ook 

jongeren. Hoe ga je er mee om en hoe houd je het vol?

• Vanmiddag gaat het om maatschappelijke vraagstukken, 

wat betekent het in de samenleving? Online/ offline, 

wat als senioren dat niet kunnen. Centrale vraag is 

nadrukkelijk maatschappelijk

• Transitie bedoel je daar mee. Mensen hebben behoefte 

aan persoonlijke aandacht. Achter deze trends ligt 

behoefte aan het gepersonaliseerde. Wat betekent het 

voor mij.

• Betekent altijd zoeken naar mengvormen. Contact is 

niet standaard de manier. Moet flexibiliteit in zitten. Er 

was een bank dat je ook thuis hypotheekgesprek kan 

hebben. Kan ook digitaal via skype. Hybride aspect, wel 

erg verbonden zijn. Is belangrijk en flexibiliteit daarin. Dit 

vraagt de omgeving van ons.

• Denk dat je moet denken aan mensen opvoeden. In 

de zin van een voetballer bij Ajax, die verdient 700 ton. 

Laten we zeggen 300 bij Ajax. Als je speelt kan je heel 

veel uitgeven. 15 jaar lang geef je geld uit naar wat je 

verdient. Stop je, dan komt het geld niet binnen. Je moet 

gedrag afleren van niet duurzaam en niet slim uitgeven. 

Opnieuw leren. Dan zit je precies op 35 jaar, je moet je 

anders gaan gedragen. Dat is moeilijk. Afgelopen 40 en 

50 jaar heeft niemand omgekeken naar CO2. Iedereen 

lekker leven gehad. Nu opeens kraan dicht.  
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Gaat niet 1, 2, 3. Sommige zijn gemotiveerd. Er moet 

systeem bedacht worden om mensen te coachen en die 

kant op te duwen. Zelfredzaamheid.

• Ik denk echt aan een periode van 10 jaar.  

Is echt niet in 1,5 jaar.

• Bij verduurzaming van vastgoed dacht ik aan de jaren 

50, iedereen ging aan het gas. Allemaal gedoe. Stond 

tegenover dat je meer conform kreeg. Nu van gas af, 

wat is lonkend perceptief? Alleen als je duurzaamheid 

warm hart toe draagt. Ik kijk naar jouw met je 

marketingervaring, hoe gaan we dat hier gedraaid 

krijgen?

• Als we het samen doen, elkaar opvoeden. Ik wil het beste 

van mijn buurman iets aannemen, zoals samenwerking 

met zonnepanelen. Niet vanuit overheid hoe het moet, 

maar samen optrekken. Perspectief van de buurman 

en het voordeel kan ook voor mij gelden. Manier van 

communiceren.

• Toch speelt de online maatschappij een rol in. 

Vanmorgen bij Connect-XL en met de Provincie 

Noord-Brabant. Huurder van sociale woning hoe 

ze stookkosten kunnen verlagen en van het gas af. 

Meteen rekenmodellen, het scheelt zoveel in kosten 

en CO2. Door digitaliseren van woningbezit kan je heel 

individueel situaties schetsen. Onder de indruk hoe ze 

het aanpakten.

• Digitaliseren van woning, op website zie je je eigen 

woning in 3d model. Je kan zien of je muren zijn 

geïsoleerd, en wat het gaat kosten. Mensen bij betrekken 

bij verduurzamen vastgoed. Is niet alleen isolatiemateriaal 

en driedubbel-glas, maar gedrag van bewoners. 

• Je kan beter drie zonen hebben die voetballen dan drie 

dochters met hockey. De voetbal doucht op de club. Dit 

kan je allemaal invoeren voor je eigen situatie. 

• Alleen dan heb je gemotiveerde mensen. Hoe krijg je 

mensen zo ver dat het ze het systeem gaan gebruiken.

• Dan komt het contact met de buren en lokaal stimuleren. 

Bijeenkomsten met gemeenten en woningcorporaties.

• Hoe zet je ze bij elkaar?

• Eigenlijk wijk voor wijk. Tegelijkertijd zie je dat Wijkhuizen 

minder bezocht worden.  

Minder actief in het verengingsleven. Overheden 

trekken zich terug als Wijkhuizen niet meer willen. Dit is 

bedreiging voor deze dingen. Je zoekt nieuwe dingen. 

10 jaar gelden buurtbarbecue georganiseerd, daarna 

niet meer. We willen wel, maar wordt niet georganiseerd. 

Nieuwe stijl motiveren. 

• Ik zit aandachtig te luisteren. Ik hoor jullie initiatieven. Ik 

spreek veel mensen die het probleem niet zien, staan er 

ver van af. Hebben probleem met niet kunnen betalen 

van de rekeningen. Hele wereld op de kop. Ik ken 

mensen die toetreding zoeken tot arbeidsmarkt. Doen 

veel op in hoger segment, dan heb je het gemaakt. Maar 

loodgieters etc. en ambachtelijke beroepen worden te 

weinig gestimuleerd vanuit overheid en instellingen 

die het makkelijker kunnen maken. Zoals je nu kijkt 

zijn aantal mensen hoogopgeleid en ben je opeens 

comedian. Eigenlijk weinig met opleiding gedaan. Als ik 

in de zaal deze vraag stel, zijn er meer. Ik probeer vanuit 

mensenkant te kijken naar maatschappelijke stukken. 

Mijn moeder, Ethiopische vluchteling, is afgekeurd i.v.m. 

asbest. Ze wil heel graag. Nu met vriendinnengroep 

kleding maken voor in Afrika. Ze vinden elkaar via 

whatssapp. Langzaam komt het daar wel, duurt even. 

Toenadering van mens tot mens, eerste vraag is hoe 

kunnen wij mensen makkelijker tot arbeidsmarkt helpen. 

Dan genoeg middelen om te investeren.

• Energie kost geld. In Engeland moeten ze keuze maken, 

heb ik het vandaag warm of heb ik te eten. Als je voor 

weinig geld warm kan maken, dan is keus makkelijker. 

• Vaak genoeg lezingen gegeven voor duurzamere wereld. 

In de praktijk is iedereen zover ‘leuk dat je het zegt, maar 

kinderen gaan huilen als koud is’. Moeten menselijke kant 

niet vergeten. Het duurt even voordat het komt bij de 

mensen. Als iedereen wat meer te besteden heeft, zijn ze 

ruimdenkender, wat kan ik nog meer doen. Mensen waar 

ik mee werk, zij nog lang niet daar.

• Zorg dat mensen die het niet kunnen of denken niet te 

kunnen betalen steun krijgen. Of verleiding. 

• Als jij dat zo hoort, wat denk jij dan?
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• Ik zit wel heel geïnteresseerd te luisteren. Vind het 

moeilijk wat zelf mijn ervaring is. Als wij iets gebruiken 

wat niet duurzaam is, krijgen we wel te horen dat wel 

beter is dan. Te snel ga je naar niet duurzame producten. 

Is niet aantrekkelijk genoeg. Zit geen tussenweg. Of 

helemaal vol voor gaan en rekening houden. Of mensen 

hebben te weinig informatie, niet genoeg geïnformeerd. 

Bijvoorbeeld kleine stap maken. 

• Is duurzaamheid in jouw vriendenkring iets?

• Nee, maar is dat ik nu zelf mee bezig. Anderen jongeren 

niet. Wel met ouderen. Voor mijn leeftijd niet.

• Dingen als autobezit is niet vanzelfsprekend voor 

jongeren, dat was vroeger. Ik leen wel of pak de trein wel. 

• Ik zou willen komen tot afronding van dit gedeelte. Zijn 

er nog dingen niet geraakt?

• Integratie, veiligheid en opvoedthema’s, zijn 

maatschappelijke thema’s die belangrijk zijn en 

individualisering. Die trend blijft zich voortzetten.

• Ik zit in 2 soorten werelden. Sociaal actief en bij andere 

zaken uitgenodigd. Ik merk duurzaamheid cool begrip is 

vanuit zakelijk wereld.  

• Greenwashing

• Daarbij wordt vergeten wat het echt betekent voor de 

mensen midden in de samenleving. Die hebben weer 

subsidiepotje gekregen waar ze geld krijgen. 

• Ik ben heel erg bezig om mijn onderneming duurzaam 

te maken, gaat niet alleen om groene milieuaspect. Gaat 

om dat het bedrijf niet alleen afhankelijk is van mijzelf. Als 

ik ziek ben, dat het door gaat. Ik kijk het begrip in breder 

perspectief. Hoe meer toekomstgericht maken? Groen is 

niet het enige. Je wil graag dat je onderneming zo wordt, 

dat je er van kan leven. Begrip is ontzettend breed begrip. 

Veel verder als planet proof. Gebruik de planeet om 

verder financieel duurzaam te worden. 

• De vraag die gesteld moet worden, is waarom! En dat is 

heel moeilijk. Waarom heb je opleiding gekozen, die kan 

bijna niemand beantwoorden. Als je straat oploop met 

microfoon waarom we afval scheiden, dan krijg je 100 

verschillende antwoorden. Waarom duurzaam? 

Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit? 

• Ik heb wat opgeschreven. Zo denk ik er over. Ik denk in 

3 stukken, leven, werken, wonen. Dat wonen is apart 

van het leven. Ik zie dat als 2 aparte dingen, leven is 

ook buitenleven. Gezond, gelukkig en toekomstbeeld 

in alle facetten kan hebben. Als daar gezond in kunt 

zijn, makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt. Gezonde 

mensen om je heen, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. 

In Nederland hebben veel mensen overdruk. Als we 

daarin onze focus kunnen legen en op gezond en 

gelukkig en iedereen toekomstbeeld kunnen geven. Dan 

kunnen we veel bereiken.

• Rabobank kan daarin verbindende factor te zijn. Bepaalde 

dingen te laten samen komen. Zoals zo’n dag als deze. 

Als we verder kijken. Als we woningen duurzamer 

willen maken, als we per wijk daar naar toe gaan. En 

laten zien dat je gezonder en duurzamer kunt leveren. 

Praktijkveerbeelden geven. Mooi om op TV te zien, maar 

je wil in de wijk horen van de buurman om samen iets te 

doen. Als Rabo daar iets in kan betekenen met bepaalde 

dagen. Niet alleen kop koffie, maar ook hoe we huizen 

beter kunnen maken. Deel van integratie kan daar in 

mee worden genomen. Mensen die elkaar niet spreken. 

En Rabo die perspectief kan geven over gezond wonen, 

gezond leven of gezond werken. Hebben zelf groot 

netwerken. Daar moeten we kijken naar de verbinding. 

• Ik me iets voorstellen hoe Rabo kan mee helpen om 

financieel gezond te maken. Maar je zegt iets wat veel 

groter is dan dat. Hoe kan Rabo bijdragen aan fit worden 

voor de arbeidsmarkt?

• Als je kijkt naar bijvoorbeeld jongeren die nu keuze 

maken wat ze moeten studeren en veel die andere 

richting op willen. Als we kijken naar tekort bij leraren. Als 

je daar eens stimuleringspakketten hebt om mensen om 

te scholen. Zou je daar een boost mee kunnen maken 

waardoor je probleem oplost. 
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• Op dit moment kijken we naar zelfde probleem en 

wachten tot iemand zelf keus maakt.

• Zou Rabo de persoon moeten zijn voor fiscale regeling, 

of dat Rabo subsidie geeft?

• Mooie gedachte is, wie betaalt de rekening? 

Overheid of de banken? Moeten middenweg in 

vinden, samenwerking met overheid en banken. Is 

maatschappelijk probleem. Probleem niet bij overheid 

neerleggen. Als we kijken naar afgelopen 10 – 15 jaar. 

Kunnen we het op een hele creatieve manier oplossen. 

Als vanuit de maatschappij een idee is, kan Rabo naar 

overheid stappen.

• Ik denk als je aan de toekomst denkt moet je aan nu 

denken. Dan denk je aan kinderen. Daar in investeren. 

Onderwijs. Niet dat docenten meer moeten ontvangen, 

maar breder opleiden. Dat is een van de pogingen 

waar ik mee bezig ben. Ben aan coachen en trainen. 

Maar nadeel is, je kan kind beste onderwijs bieden op 

school, maar als kind op school is kunnen odeurs het 

thuis anders aanpakken. Ouders moeten ook gecoacht 

en begeleid worden. Ook voor wanneer ouders er niet 

meer zijn en het kind wel, voor over 20/ 30 jaar. Er zijn 

genoeg vrijwilligers die mee willen doen, maar wat moet 

ouder doen met zon kind. Dat moeten zijn weten. Of 

sportverenigingen. Rabo is sponsor. Je kunt dat linken. 

Wij sponseren, maar willen ook dat je gaat investeren in 

kennis en inhoud. Je krijgt geld, maar dan willen we wel 

dat je weet hoe je omgaat met de kinderen. Hoe omgaan 

met verlies en winst. 

• Rol voor Rabo in brede opvoeding, naar 

toekomstbestendigheid. 

• Rabo heeft de club nodig, club heef geld nodig. Je kan 

stimuleren. Als je investeert in dat, krijg je meer geld. 

• Met investering wil je de volgende generaties 

weerbaarder maken, en bewuster, en meer zelfkennis. 

Meer veiligheid om je heen. Wie ben ik en waar vandaan. 

Op die manier kan je bijvoorbeeld een workshop graffiti 

geven. Zo teken je. Of ik gebruik deze verf omdat hij 

duurzaam is en omdat bla bla.  

Dan leren ze tekenen en leer je iets over duurzaamheid. 

Je moet oudere generatie mee pakken, kan anders thuis 

kapot worden gemaakt. 

• Wat wil ik in de toekomst? Ik zou fijn vinden dat iedereen 

levenslang optimaal zelf kan ontwikkelen. Met name 

kinderen. Genoeg en gezond eten en veiligheid. Je moet 

je veilig kunnen voelen, huis en onderdak. En ook kunnen 

werken, genoeg werk. Toekomstbestendig werk moet 

worden gecreëerd. Scholen en groene omgeving en naar 

mijn wenken worden bediend door technologie. Alles op 

mijn persoonlijke wensen gericht. 

• Helder en mooi beeld. En de bijdrage van de Rabo? 

• Schoon en genoeg eten. Zo veel mogelijk investeren in 

zaken en ondernemerschap die duurzaam zijn en gezond 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

• Hoe zie je dat? 

• Alle zaden voor planten bijvoorbeeld. Met universiteit 

en bedrijfsleven etc. Aanjagende partijen faciliteren voor 

gemakkelijkere financiering of misschien zelf opzoeken 

en aanjagen. Ik denk dat daar voor Rabo een belangrijke 

rol ligt. 

• Voor de veiligheid weet ik niet. Hypotheken kan je ook rol 

op spelen. Bij onderdak, wonen en duurzaamheid. Ook 

een rol voor Rabo bij het verduurzamen van woningen. 

Bijv. ik krijg een hypotheek met zonnepanelen.

• Bijv. goedkopere hypotheek verstrekken als het daar om 

gaat. Innovatief en duurzaamheid. Al die ontwikkelingen 

moeten worden gestimuleerd. 

• Als je een huis bouwt die energiezuinig is rekent Rabo 

een lagere rente. Is dat iets wat aanspreekt? 

• Als je nu zonnepanelen hebt is dat extra. Wil eigenlijk 

iets wat makkelijker is en waar ik niet over hoef na te 

denken. Bijvoorbeeld hypotheek waar al iets bij in zit, is 
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makkelijker. Is het een winst. 

• Stel onze hypotheekadviseurs komen met het 

programma van Rob. Dat huis, op die locatie, en loggen 

met het huis in op het systeem. Maken inzichtelijk als 

je andere ramen en andere isolatie krijgt, dan gaat je 

label van c naar a en energieverbruik van b naar a. Die 

combinaties maken, is dat wat? 

• Je kunt besluiten om duurzaamheid te stimuleren en 

pakketten te samenstellen. Normaal is zoveel procent 

rente en dat je dan korting krijgt op de rente. Als het gaat 

om wonen, wil ik gewoon sfeervol en betaalbaar kunnen 

wonen.

• Sociale beïnvloeding is belangrijk. Als je van vrienden, 

kennissen, buren advies krijgt, werkt dat heel goed. Mijn 

buurman vraag ik altijd wanneer we de gevel schilderen, 

doen we samen, is goedkoper. In referentiegroepen 

ga je dingen uitwisselen. Sociale beïnvloeding is heel 

belangrijk. Toekomstbestendig bestaat niet, maar 

toekomstbehendig. Je kunt bestendig zijn, maar wel 

behendiger worden. Je staat in verbinding met de 

omgeving. Je doet dingen samen, bijv. om af te stemmen 

of met heel straat. Dat is cruciaal. Daar kan Rabo 

verbinden of kennis aanbieden. Korting helpt wel, maar is 

niet de maatregel. Samen doen heeft meer invloed.

• Concreet voor Rabo? 

• Per Rabobank is goed beeld van de wijken waarin klanten 

wonen. Rabomensen die ik ken hebben een goed beeld 

van de uitdaging van de wijken. Als community banker 

doen ze daar iets. Verbondenheid en voelsprieten gaat 

het om. Gaat niet om wie het moet oplossen, gaat vaak 

samen. Grote beloning is extreem goede zichtbaarheid. 

Hoeft niet voor niets. Levert de Rabobank wat op. Is 

gezond ondernemerschap.

• Ga in de wijken zitten, weet wat er speelt, je kent en 

probeert de mensen te kennen, maak verbinding 

en kijk of je komt tot de goede verbindingen. Voor 

één verduurzamen van woningen, voor anderen 

ondernemerschap.

• Financieel gezond zijn kan Rabo voldoende aan doen. 

Op andere vlakken alleen inspireren en verbinden. Is 

veel leukere baan dan over percentages onderhandelen. 

Werk wordt leuker als je community banker wordt. Zit 

menselijk aspect in. 

• Zijn ook vele mensen zonder hypotheek. Als ik mijn 

moeder als voorbeeld neem, ze heeft een sociale 

huurwoning. 1 van de dames moet nieuwe tv kopen, dan 

bellen ze mijn broertje en hij geeft advies.  

En kijkt welke energiezuinig is. Komt door samenwerking 

wel door bij die generatie. Rabobank kan daar ook iets 

mee. Informatie verstrekken. 

• Zijn er nog meer dromen? 

• Ik heb een zus die is 19. Toen zij 18 werd moest ze van 

alles regelen. Mijn ouders helpen, wat je nodig hebt 

proberen ze ons te geven. Hoeveel moeite en werk zij 

hadden toen zij van 17, 18 werd. Het was erg onduidelijk. 

Met verzekeringen etc. als ik zelf denk wat ik allemaal 

moet doen als ik 18 word, schrik ik van al dat werk. Hoe 

kan je voor zorgen om te laten weten wat ik allemaal 

moet doen als ik 18 word. Je bent over 2 weken 18. Daar 

kan Rabo aan bijdragen door cursus te geven of advies te 

geven. ‘We weten dat jij 18 wordt, dit en dit moet je gaan 

doen voordat je 18 wordt.’ Mijn zus was er veel meer mee 

bezig i.p.v. met de studie. Ik moet werken, maar heb ook 

een studie. 

• Ik wel heb wel dromen. Er zijn veel uitdagingen, ook 

technische uitdagingen waar nu geen antwoord op is 

misschien. Energie is wel een punt voor Nederland. Zijn 

afhankelijk van fossiele energie. Ik denk dat bevolking van 

17 miljoen wel oplossingen hebben. En visionair zijn. Dat 

potentieel benutten. Jarenlang voor Amerikaans bedrijf 

gewerkt. Veel van Amerika willen we niet hier, maar 

waar ik jaloers op ben is dat zij veel meer risico durven 

te nemen. Ik doe 10 investeringen en als er 3 succesvol 

zijn, zijn we tevreden. In Nederland is dat niet zo. Als je 

die mindchange kan veroorzaken, meer durfkapitaal. 

Bijvoorbeeld energietransitie ideeën. Kan je daar als 

Rabo een rol in spelen. Investeerders en ondernemers 

en kapitaalkrachtigen bij elkaar brengen en durf op tafel 

brengen. Nederland is een hoog opgeleid land, we zijn 

vindingrijk. En vaak in de omstandigheid om vrij na te 
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denken. Mij lijkt dat een mogelijkheid voor de Rabo om 

een rol in spelen.

• Ik moest denken aan alle collectieve intelligentie, maar 

nu is er individualisatie. Ik dacht een prijsvraag uitzetten 

en er een mooi bedrag aanhangen. Wie heeft een goed 

idee voor dit of dat? 

• Rode draad bij alles wat jullie noemen, daar zit toch weer 

achter ‘hoe geeft je mensen bij deze ver van de bed 

show, hoe krijg je lonkend perspectief?’ De kosten vallen 

nu, maar straks de baten. Hoe kan je banken een rol laten 

spelen om baten eerder te laten plukken. 

• Rabo koopt en leent het uit. Je betaalt en begint alvast te 

werken.

• Tot anderhalf jaar geleden had ik geen 

pensioenvoorziening. Er kwam voorlichting met als 

doel om het product te promoten. Wat draag je af per 

jaar? Ik had het zelf kunnen doen en regelen, maar dat 

heb ik niet gedaan. Maar toen hij dat deed opende 

dat mijn ogen. Ik heb geen berekening gemaakt van 

zonnepanelen, als ik dat zou wel doen, dan had ik het 

anders wel gekocht misschien.

• Mijn droom is inzicht in persoonlijke gegevens voor de 

burger in alle hoedanigheden, regie krijgt over alles wat 

zijn persoonlijke financiële situatie betreft; zorgpremie, 

pensioen, AOW recht, alle pensioenpotjes, wat zit er bij 

alle banken, alle verzekeringen, levensverzekeringen. 

Totale financiële plaatje, door een onafhankelijk platform, 

zeer goed beveiligd. Ik geef bijv. Rabo, PGM etc. 

toestemming om een berekening te maken. Ze mogen 

even op mijn platform kijken, geen informatie tanken, 

maar alleen daarmee een berekening maken. 

• Dan heb je de berekening voor je neus en heb je 

overzicht. 

• Dit is je checklist om je zorgverzekering te regelen. Met 

pensioen/ verzekeraars/ overheid. Niet alleen de banken. 

Allerlei partijen mee bezig. Gaat vooral om privacy, maar 

is wel mijn droom.

• Ik denk dat het wel heel mooi is. Je hebt een app Peaks 

van Rabo. Bedragen rond je af naar boven en boek je op 

je spaarrekening. Maar ik gebruik mijn Rabo rekening niet 

voor dagelijkse betalingen. Toen artikel van NRC gelezen. 

De kosten zijn hoger als je met kleine bedragen gaat 

beleggen. Toegankelijke kracht van NRC Next liet mij de 

doorberekening zien. Die informatie is belangrijk dat het 

voor een brede groep is. 

• Als ik offerte krijg, kijk ik eerst onder aan de streep. Dit 

mag de consument ook doen bij bijv. zonnepanelen. 

• Is er een gezamenlijk iets? Ik zie wat verschillen en wat 

overlappen. Ik hoor verbinding maken verschillende 

keren. Jij zit ook op het verbinden. Als je hebt over allerlei 

partijen bij elkaar te brengen. Wat bij mij resoneert is 

verbinding een belangrijk punt. Breng mensen bij elkaar 

en investeer daar in. Kunnen we daar iets mee? Rabo 

kan als maatschappelijke bank verbindingen bij klaar 

brengen. Kan op verschillende gebieden. Bij organisaties 

en verenigingen, financieel zelfredzaam. Voelen we daar 

iets bij ?

• Ik voel er wel wat bij. Maar dan wel weer in gedag. Rabo 

kan alles bedenken, maar de doelgroep waar je het 

uitvoert, moet het wel willen. Ik ben benieuwd of het 

lukt, maar de overheid en alle andere pensioenfondsen 

hebben te veel baat bij dat geld bij hun blijft. Belang van 

andere mensen moeten ze aan de kant zetten voor de 

gemeenschap. Jij hebt nu 4 partijen die dat niet hebben. 

• Zijn nu aan het bouwen, maar andere willen niet. Daar 

heb je gelijk in. 

• Het kan ook zijn dat ze denken, dat willen we niet. Dan 

maar minder geld. Je moet andere partijen motiveren. Als 

ze weten waarom wil Rabo dit doen. Waarom willen ze 

dat?

• Als Rabo heb je iets nodig wat je landelijk kunt uitventen. 

• Ik vond ook initiatieven die bepaalde projecten 

stimuleren die niet direct winstgevend is. Ik neem 

mezelf ook als voorbeeld om met meer mensen met 

verschillende nationaliteiten de 4 daagse te lopen. Daar 

hebben we alle interviews mee gehaald, ik loop daar 

rond met t-shirt van de Rabo. Baten zijn het goede 

gezicht, verbinding is belangrijk, maar ook belonen van 

mensen met bepaalde ideeën. Kans geven om te falen.

• Ik kan me heel goed vinden in jouw bewoording. 
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Verbinding leggen. Wat past bij de Rabobank? Alle kennis 

en kunde proberen te verbinden. Bijv. op voedsel. Hoe 

gaat het met grote bedrijven melkvee? Hoe gaan we de 

toekomst aankleden? Rondom dat. Niet op alle flanken 

willen uitblinken. Bijv. alleen voedsel of wonen. Innovatie/ 

duurzaamheid is overkoepelend, maar wel focussen.

• We zeggen verbinden, maar je kunt niet op alles. Wel 

focus leggen en keuzes maken.

• Herkenning is daarin belangrijk.

• Niet laten verwateren. Uiteindelijk doe je niets.

• Op welke punten verbindingen maken?

• Voedsel, mensen voeden. Verspilling. Hoe kan je stapje 

verder?

• Voedsel past bij Rabo, gezond voedsel, lichaam. De hele 

keten.

• En hoe het gemaakt wordt. 

• Geen plofkippen meer, niet faciliteren als Rabo. Je kan 

niet zeggen, doe ik nooit. Maar je kan andere kant op 

leunen. Stimuleren en niet straffen van het verkeerde.

• Bewustzijn van gezond voedsel en die op verantwoorde 

manier gemaakt wordt. 

• Wat ik leer is dat we het verhaal duidelijker moeten 

vertellen. Moeten ons beter profileren. We werken 

samen met universiteit. Dilemma is 1, niet duidelijk wat 

ongezond is en 1 chips is niet ongezond, maar teveel 

wel. Wat ik moet eten, moet ander dat niet? Het is meer 

de vraag, mag de bank zomaar daarin sturen. Keuzes in 

sturen? 

• Je kan wel organiseren en uitbesteden aan een expert 

namens de Rabobank. 

• In Brabant was volgens mij een stad die een week 

gezond gingen koken. Of zonder vlees. Was veel 

commentaar op, als je zegt geen vlees, is de veeteelt 

boos.

• We hebben gezonde voeding als een van de 

speerpunten. We hebben koplopers uitgenodigd en  

zijn wetenschappelijk onderbouwd met die klanten in 

gesprek gegaan. We zijn het platform. 

• Als je ziet dat daar uitdagingen spelen, als er 

ondernemers/ burgers zijn die iets willen doen. Die 

missen iets. Een verbinding of een zetje, dan ga je iets 

doen. 

• Als er meer fietspaden of sportparken moeten komen, 

gaat dat via de gemeente. 

• Hoe ga jij daar mee om met ZZP’ers en jeugdzorg en 

gezonde voeding? 

• Wij gaan daar anders mee om. Ik heb een meisje van 13 

met obesitas begeleid. Je kan twee dingen doen. Je moet 

afvallen of waarom eet je zoveel? Je kan afvallen, maar 

daarna komt het weer terug. Kwam snel naar boven dat 

vader alcoholist is en wanneer ze alleen is gaat eten. Met 

één vraag heb je 5 problemen naar boven. Dan ga je die 

problemen aanpakken. Is vaak de vraag waarom gebeurt 

iets. Waarom eet je te veel chips? Weet je waarom 

het ongezond is? Vanaf wanneer is het ongezond. De 

waarom vraag is de meest moeilijke vraag, maar wel 

belangrijk. 

• Nog één toevoeging. Als events georganiseerd worden 

vraag ik jullie toch om dat in de wijk- of buurthuizen 

te organiseren. Niet altijd in Rabobank-stijl, maar dan 

heb je de mensen die je moet hebben. Gaat over 

event van innovatie, maar hoe krijg ik dit terug in mijn 

gemeenschap. Zij willen niet naar dat luxe gebouw. Gaat 

om het verhaal, maar ook de plek. Maak het toegankelijk.

• Ken genoeg voorbeelden dat Rabo lokaal betrokken is. 

En dat ze weten wat er speelt. 

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

• Wat zou nog meer een verbinding kunnen zijn die de 

Rabo zou kunnen maken en daarop focussen? 

• Ondernemerschap sowieso, dat is een belangrijke kern 

in meeste brede zin. Op verschillende niveaus met elkaar 

verbinden. 

• Voeding, ondernemerschap en verhogen MKB. 
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• Hoe doen ze dat? 

• Ik zal een voorbeeld geven hoe we dat in Limburg doen. 

We hebben 9 business innovatie managers aangenomen. 

Wij sturen die innovatie managers naar bedrijven, startup, 

scale ups, maar ook bedrijven met vraagtekens rondom 

vernieuwingen en niet verder komen. Dat zijn geen 

bankmensen, maar mensen die van buiten komen. Ze 

spiegelen en brengen ze in contact met andere mensen. 

• Een voorbeeld, bij ons zit een groot groente zaden 

bedrijf. We hebben een van deze mensen uitgenodigd. 

Ze willen innoveren en willen die kant op. We brengen 

ze in contact met mensen die ze kunnen helpen. Geld is 

geen probleem, vijf bedrijven hebben gepitcht. Nu met 

2 bedrijven verder. Een bedrijf ging om ledverlichting en 

kabels. Heel blij mee. 

• Het zijn innovators die een app hebben ontwikkeld. Een 

Groene zone voor de scheepvaart. Met van a naar b en 

hoe kan je een groene zone veroorzaken tussen bruggen 

etc. in combinatie met efficiënte vaartijden. Ze hebben 

tot 15 procent minder verbruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hebben onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat 

productiviteit groeit door internationalisering, 

digitaliseren en goed management. Digitaliserende 

werkpleinen opgericht. Management in de  praktijk, wat 

zijn nou goede? Daar komen best practices uit. Je zou dit 

of dat kunnen doen. Die delen we ook met de overheid 

en staatsecretaris. Die kanhet beleid daarop kan focussen. 

Op die manier op verschillende niveaus bezig.

• Klein en grote bedrijven kunnen daar wat mee doen.

• Doen jullie ook iets op gebied van e-commerce. Is ook 

toekomst en digitalisering.

• Maken van onlinewinkel en robotiseren hoort daar 

allemaal bij. 

• Ik ben nu op zoek naar een bank, maar wist niet dat jullie 

ondernemerspleinen hadden. Maar ik wist dit niet. Als 

jullie zorgen dat wij dat weten. 

• Eén ding wat je moet meenemen. Maatschappelijke 

emancipatie. Gewone man/ vrouw die zijn leven probeert 

te leiden. Denk als Rabobank ook als degelijke bank staat 

voor de gewone gezinnen. Zo goed mogelijk helpen 

in leven, wonen en werken. Vanuit daar is het grootste 

gewin. Ondernemers starten vanuit loondienst, maar 

maken vanuit daar stap naar ondernemerschap. Vanuit 

Rabobank belangrijk om vanuit daar te investeren.

• Ik wil nog even terugkomen op ... Help iedereen die 

in Nederland woont om helder en inzicht te krijgen, 

onafhankelijk van de leeftijd waarin je verkeerd. Dat je 

weet wat je moet doen. Dat is voor 18-jarigen. Mooi 

voorbeeld en dat model is voor alle leeftijden. Je moet 

dan ook belangrijke beslissingen nemen. Financieel 

zelfredzaam. Dat je weet wat je moet doen, handzaam en 

gemakkelijk.

• Dat je weet wat je opties zijn. Dat je weet waaruit je kunt 

kiezen.

• Daarin moet je ook de ouders begeleiden. En niet alleen 

de jeugdigen. Dat is precies de kant waarop wij naar 

willen. 

• In mijn geval, hoe moet het met mijn moeder van 80. 

Geldt voor alle leeftijdsfasen.

• Alles was geregeld door de overheid. Ik hoefde weinig 

initiatief te nemen. Individualisering en je wordt in staat 

geacht te zijn om alle dingen te doen, maar dat is niet 

altijd. Er moet iets zijn waar je je vraag kunt stellen. Is niet 

voor iedereen nodig, maar voor groep van 30 procent is 

het wel nodig. 

• Past bij Rabo, je bent een financiële instelling. 

• Die sleutelmomenten als je 18 wordt, trouwen, scheiden, 

kinderen, samenwonen of pensioen.  
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Dat zijn de punten die we moeten markeren.

• Laatste die wij ook hier gedeeld hebben, daal af naar 

de wijken. Wordt onderdeel van de wijk. Duik in de 

haarvaten. Zorg dat je weet wat er speelt. Dan kan je ook 

naar de verenigingen, mensen en jongere generaties 

makkelijker. Je komt dicht in de samenleving en die 

vitaler maken.

• Wat ik als dilemma zie, we digitaliseren steeds 

meer, ga de wijken in en zoek contact. Hier en daar 

gepersonaliseerd. Zie jij als ICT-er dat gepersonaliseerde 

aandacht tegen de grote generieke transitie ook digitaal 

kan?  Of kan dat niet? 

• Ik kom uit de digitale wereld, kan niet digitaal genoeg. 

Gezicht bank wordt digitaal. Vroeger mens tot mens, nu 

steeds meer via de website. Ik denk dat menselijk contact 

veel belangrijker is. Bank had vroeger steeds meer 

mensen, maar nu meer computer aan de buitenkant. Is 

nog steeds niet alleen voor ouderen, er is een rol voor 

persoonlijk contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het weer in Tunesië, ik vraag iets aan mijn telefoon. 

Hoeveel graden het is vertelt mijn telefoon. Je kan die 

kant wel op. Hoeft niet perse van mens tot mens. 

• Je had het er over dat je 10 mensen had ingeschakeld 

voor innovatie en dat je nu zegt, ik heb 10 mensen nodig 

voor de samenleving. De vliegende keeper in de wijk. 

Op die manier dichtbij. Daar kunnen ook veel dingen uit 

komen.

• Eén laatste vraag over digitalisering. Ik vraag me af of 

mensen nog steeds een uur in de rij gaan wachten bij de 

balie. Daar ga je al, er is niet echt vraag naar. 

• Er zijn nog steeds mensen die plannen de afspraak met 

de bank en trekken de halve dag daar voor uit. Ik heb in 

de bankwereld gewerkt. Zit nog dagelijks vol.

 

Fase 5

• Deze fase is deels in fase 4 aan bod gekomen.

• Kanskaarten zijn ingevuld en ingeleverd.

• Er is geen gebruikt gemaakt van post-its. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoogbegeleider: Guul Smeets

Verslaglegger: Ellen Braakhuis
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Tafel 3

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.

• Ik ben dertig jaar ondernemer in het communicatie vak. 

Sinds twee jaar verbonden aan de Rabobank. Ik woon in 

Rotterdam en volg daar de transitie in het havengebied. 

Hoe we de stad leefbaar houden vind ik een heel mooi 

thema. Huis of thuis. We hebben zes kinderen en een 

aantal kleinkinderen. 

• Ben woonachtig in Brabant en sociaal ondernemer. 

Ik probeer  jonge mensen in hun kracht zetten. Hoe 

kun je dingen die je leuk vindt waarde hebben in de 

maatschappij. Daarom ben ik bij Rabobank, daar is alles 

gaande, bestaat al lang. Hoe kunnen we een bijdrage 

hebben in de transities. Jongeren die op school buiten 

de boot vallen en jongeren die nog niet helemaal klaar 

zijn voor de arbeidsmarkt wil ik laten zien wat er allemaal 

mogelijk is. 

• Ik woon in Groesbeek, met vrouw en pasgeboren zoontje. 

We hebben een melkveebedrijf en akkerbouwbedrijf, 

van alles wat eigen. Maatschappelijke betrokken met 

zorg wat wij naast onze melkveehouderij mee bezig 

zijn. Uitdagingen in de landbouwsector,  vandaar mijn 

interesse. Ik zit in ledenraad van Rijk van Nijmegen. 

• Ondernemer en trainer op het gebied van 

bewustwording. Mijn visie gaat niet over verandering, 

maar transformatie van binnen uit. De mens voelt zich 

dan vrijer en gaat dan vanzelf de transitie vormgeven 

die nodig is. Ik heb een persoonlijke binding met Rabo. 

Het bedrijf wat ik heb opgezet is een coöperatie. Net als 

de Rabobank. Ik ben in het verleden gedoken van de 

Rabobank. Dat raakt mij persoonlijk. 

• Ik komt uit Giethoorn en heb daar twee restaurants. In 

de eerste jaren ben je druk bezig met alles wat nodig 

is om het bedrijf te runnen. Nu houd ik me ook bezig 

met andere zaken. Giethoorn is een gebied waar veel 

toeristen komen. Hoe hou je het leefbaar voor iedereen? 

Daar zijn we in het dorp druk mee bezig.  

• Ik kom uit Den Haag  en werk al 20 jaar als adviseur in 

de digitale media. Sinds 1,5 jaar als zzp na 20 jaar bij 

grote corporates. Deze transformatie is heel natuurlijk 

verlopen. De Rabobank was mijn laatste werkgever. Ik 

help nu als coach om professionals verbinding te maken 

met hun doelgroepen. Ik probeer ze tools en handvaten 

te geven om te doen waarvoor ze bestemd zijn.  Ik ben 

een alleenstaande moeder van een dochter van 15 jaar 

en ik ben de enige werkende in mijn straat in Den Haag. 

Ik pas er eigenlijk niet meer, maar toch weer wel. Ik zou 

niet willen verhuizen omdat ik me verbonden voel met 

de mensen in mijn straat. Deze sociale verbinding vind ik 

heel belangrijk. Eerst de verbinding met jezelf en dan met 

anderen.

• Ik volg een opleiding tot directiesecretaresse/

management student. Studenten zijn de toekomst 

daarom praat ik graag mee om de ideeën van deze 

doelgroep te delen. 

• Ik ben tekenaar en luister graag verder naar wat jullie te 

melden hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Verdiepen 

In deze fase zijn de persoonlijke ervaringen met be-

trekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld. 

• Ik wil jullie vragen om na te denken over de centrale 

vraag, en ervaringen op te schrijven. Wil je daar eens over 

nadenken. 
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 Welke ervaringen heb je en welke wil je delen? Misschien  

 kun je ook aangeven wat succesvol is geweest. Neem  

 daar even de tijd voor dan gaan we daarna dit delen met  

 elkaar. 

• Wie wil beginnen met delen? Een ervaring met een 

maatschappelijk vraagstuk.

• Ik ben heel veel bezig met onderwijs verandering. Een 

kernwoord is bij mij verwarring. Ik heb veel gesprekken 

gevoerd, maar ik kan daar niet zo veel mee. Hebben 

we het echt over verandering gehad of niet. Positieve 

ervaring voor mij is dat ik meer luister waar wel 

mogelijkheden zitten om te veranderen. Ik zocht budget 

voor onderwijsverandering, communicatie budget wordt 

nu gebruik voor video’s en vlogs. Ik had namelijk door dat 

leerlingen daarvan houden. Nu heb ik er een game van 

gemaakt. Verder kijken dan je neus lang is en proberen 

te verbinden. Dan kun je het maatschappelijk vraagstuk 

aanpassen. 

• Dan geef je aan dat het niet alleen over  geld gaat.

• Ik vind dat heel naar. Hoe kun je jongeren echt laten 

zijn, wat is hun essentie? Als je daar met organisatie 

gesprekken over voert, dan wordt het heel vaak 

gereduceerd tot een economisch plaatje. Uiteindelijk 

gaat het mate over kosten, dat maakt me dan een beetje 

treurig.

• Ik vind een echt maatschappelijke vraagstuk dat leiders 

van nu ruimte geven aan talent. Hebzucht is eigenlijk 

geboren uit angst. Ik zie een kans om deze mensen te 

begeleiden naar meer zelfvertrouwen zodat ze ruimte 

kunnen geven. Ik was ook aan het strijden en kwam ook 

niet tot verbinding. Niet altijd overal.

• Ik haak graag in. Ik heb schoolsystemen ook als 

aandachtspunt opgeschreven. De vorm is ingegeven 

door het industriële systeem. Dit is niet meer zo. Geld 

staat voor angst. Intuïtie staat voor liefde en compassie. 

Nieuwe leiders zijn zich bewust van hun innerlijke kracht. 

Heeft niets met leeftijd te maken. Ik heb dit proces 

doorgemaakt. Ik ben me ervan bewust dat dit begint met 

het schoolsysteem. Mijn dochter heeft al jaren klachten 

na een schooldag. Dat heeft te maken met het stilzitten. 

Nu dat is aangepakt is er een heel andere meid naar 

voren gekomen. Ik zie bewustwording bij leiders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ik herken het schoolgebeuren, tot het middelbaar 

onderwijs. Bij de hogere opleidingen was je van structuur 

af en kon je je eigen ding doen. Dan ging het leren ook 

veel makkelijker omdat  het meer je interesse had.

• Toen ik mijn dochter vrij liet om keuzes te maken; 

gymlerares, toen zag ik een kind dat opbloeide. Dat zie 

ik ook bij professionals. Die zeggen: Ik weet niet wat mijn 

passie is. 

• Als je aan de slag gaat met je passie, komt er ook pijn 

naar boven. Je moet ook leren los laten. Dat is het 

moeilijkste stukje.

• We zijn geconditioneerd in onze eigen belevingswereld. 

Goed om verbinding te maken. Fijn dat Rabobank dit 

stimuleert.

• Ik ben in mijn vrije tijd voorzitter van de ROC van in 

Rotterdam. Ik heb zelf 6 kinderen, 4 zijn er het huis uit;  

drie daarvan wonen in het  buitenland, één is niet naar 

school gegaan en die woont in Rotterdam. De jongste 2 

zitten nog op school. Als je vraagt aan kinderen wat ze 

willen dan zeggen ze, in Nederland is geen toekomst, er 

is geen visie. Ik begrijp dat mijn kinderen weggaan naar 

het buiteland, maar we moeten wel op letten dat niet de 

happy few vertrekken en de mensen die niet passen in 

het systeem hier achterblijven.  

Onze potentie is dat we kunnen leven met klimaat 

verandering. Dat doen we al heel lang. Nu zien we alleen 

maar problemen.

• In de landbouw zien we dat ook. In nederland zijn we 

alleen maar bezig met het inkrimpen van de veestapel 
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terwijl er heel veel gebeurd in Nederland. We hebben 

het over CO2 reductie in Nederland, maar als de melk 

ergens anders wordt geproduceerd dan is de uitstoot 

veel groter. Met de nieuwe landbouwminister zie ik wel 

verbeteringen. In Nederland is veel regelgeving die niet 

goed is afgestemd. 

• Wat zie je qua kansen?

• Er mag nu heel veel kunstmest gebruikt worden, door 

lobbypraktijken, terwijl er veel mest over is. Als we dit 

slimmer toepassen, dan zouden we zelfvoorzienend 

kunnen zijn. Dat zou een win/win situatie zijn.

• Wat is daarvoor nodig?

• Als de politiek zou mee werken qua 

vergunningsverlening.

• Dat is toch een plaatselijk vraagstuk. Daar zie ik een rol 

voor Rabobank.

• Er zijn ander macht systemen buiten Nederland actief, 

lobbypraktijken

• Dat is heel groot, daar gaan we straks gaan over dromen.

• Ik wilde verder nog delen dat het mooie van ons bedrijf 

is dat er sprake is ook een zorg tak. We bieden werk aan 

ex tbs-ers en minder begaafden. Mooi voorbeeld is een 

tbs-er die bij ons terecht is gekomen, ook autistisch, hij 

heeft behoefte aan veel structuur. Dat kunnen wij hem 

bieden. Hij houdt erg van dieren, is nu van tbs af en kan 

zelfstandig gaan wonen. Mooi dat je dit aan iemand kunt 

bieden. Deze ruimte zou meer bekend moeten zijn bij 

andere ondernemers.

• Hoe ben je hier mee in aanraking gekomen?

• Via ondernemers in de buurt

• Wat ik bijzonder vind aan dit gesprek is dat ik anders 

ben. Ik ben ondernemer om geld te verdienen, zodat 

ik daarna weer wat anders kan doen. Ik hoor hier veel 

verhalen. Ik heb een horeca bedrijf omdat ik het leuk vind 

om met mensen te werken, jonge mensen ook. Ik heb 

meegewerkt aan het jongerenplan. Ik heb gevochten 

tegen het idee dat jongeren niet vooruit willen. 

Jongeren willen nú leven en niet als ze het verdient 

hebben. Zie die verhalen over studiefinanciering. Dat 

moeten ze terug betalen. Ze kunnen wel werken om dit 

terug betalen. Niet eens over een paar jaar. Ik wil graag 

een verhaal hebben, maar we moeten ook gewoon hard 

werken met elkaar. We hebben ongeveer 80 mensen in 

dienst, we moet hard werken met elkaar.

• Je bent een hardwerkende ondernemer.

• Je moet gewoon hard werken met elkaar. Wat jij zei 

vind ik heel typerend. Je gaat naar een school toe om te 

praten over geld. We moeten niet vergeten dat we als 

land ook heel klein zijn. We worden ook tegengehouden 

door de politiek en ook door ons zelf. Wat jij zei over die 

kunstmest en je als je weet dat je daar geld mee kunt 

verdienen, dan doe je dat.

• Het product ligt al klaar, maar de regering zal het 

beleid moeten aanpassen. Wij zouden zeggen pas die 

regelgeving aan.

• Ik wil nu doorgaan naar de volgende fase, daarin gaan we 

dromen. Uit de centrale vraag, geïnspireerd door anderen 

misschien, alles kan en mag. Wat zou je dan willen neer 

zetten, wat is dat, hoe ziet dat eruit.  

Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit? 

• Is een bank er niet juist voor om klanten zelf te laten 

ondernemen en gewoon te financieren. Waarom moeten 

ze de wereld verbeteren?

• We gaan de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel 

een bijdrage leveren door ons netwerk. Dat is misschien 

niet ons verdienmodel, maar we kunnen wel wat doen.

• Ik bankier bij Meppel Staphorst. Zij zijn begonnen met 

regionomie; food, agri, toerisme etc. Daar ontmoet je 

dus heel andere mensen. Ik was erg geënt op mijn eigen 

dorp en dan spreek je opeens heel andere mensen en 

kom je bijvoorbeeld tot Gietens bier. Gaaf van Rabobank 

dat zij dit soort dingen voor elkaar kunnen krijgen door 

mensen bij elkaar te brengen. Dan ga ik naar huis met 

gevoel wat gaaf dat je weer mensen hebt ontmoet waar 

je iets mee kunt. 
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• Wat ik bedoel is dat Growing a better world together vind 

ik zo groots.

• Dat zeg je nu, maar dat bier kan mogelijk in China 

verkocht worden. Dat kan groots worden.

• Goed dat je deze vraag opbrengt, maar ik wil nu graag 

met jullie over dromen gaan praten.

• Een droom is voor mij dat Nederland haar eigen waarde 

meer mag zien/ontdekken. Wij zijn een land waarin we 

zeggen doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. 

Als daar alle waarde naar uit mag gaan, als Rabobank 

daar een bijdrage aan kan leveren. Het gaat om mensen 

brengen tot zelfhulp. Vanuit de zelfwaardering. Mijn 

droom is dat we gaan zien wat er al is. We kennen er 

alleen geen waarde aan toe. 

• Is dat niet de oorsprong van de betekenis economie 

waar we nu naar toe gaan. Welke bijdrage kan je leveren? 

Iedereen doet er toe. 

• Het is eigenlijk altijd zo geweest

• Door labels te plakken, zijn er toch oordelen over 

mensen. Daar moeten we van af. Dat ik jou zie en de 

bijdrage die je levert. Ik denk dat heel veel problemen 

gaat oplossen. 

• Mijn droom is dat, ik ben heel iets heel moois 

tegengekomen. Ik recycle al heel mijn leven. Nu ben 

ik er weer heel actief ermee. Ik ben verbaasd over het 

aantal plastic verpakkingen.  Overal zit plastic om heen. 

Wat gebeurt er nu mee als ik dat inlever? Nu heb ik een 

schoenenmerk gevonden die daar schoenen van maakt. 

Kunnen we daar niet meer mee>. Duurzame mode, 

sustainability, maar dan op persoonsniveau. Leuk dat al 

die corporates dat doen, maar wat heb ik eraan.

• Het is goed als iedereen weet wat er met plastic gebeurt

• We willen het allemaal wel, maar wat gebeurt er dan 

mee. Daar ligt een kans voor Rabobank als verbinder.

• Het gaat om het feit dat het niet in de natuur terecht 

komt. Als iedereen afval scheidt dan hebben we een veel 

minder groot probleem. Ik scheid vooral uit gemak, maar 

als je ziet wat er in zee terecht komt.

• Wat is jouw droom? 

• Mijn droom is dat ik twee gezonde bedrijven mag 

hebben. Een goede balans. Vorig week hadden we een 

personeelsfeest bij oud werknemer, dan ben ik trots dat 

ik heb hem opgeleid. Als het goed gaat met een berdrijf, 

zal het altijd beter met een ander gaan. Laten groeien 

van mensen vind ik fantastisch want dat heb ik zelf ook 

mogen doen.

• Mijn droom is dat je nooit meer iets hoeft te verdienen. 

Ik heb daar een verhaal bij. Ik heb jongeren begeleid 

hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de energie 

transitie. Eén jongere was ambassadeur hiervan en 

kon in het buiteland hier verder mee, maar hij zat met 

zijn studieschuld. Mijn vraag was wat gaan we ermee 

doen? Op het gegeven moment kwam het idee om 

de studieschuld weg te nemen, zodat deze student 

een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Het is 

belangrijk om studieschuld af te betalen, maar het is ook 

van belang om een bijdrage te leveren. Dan volgt het 

afbetalen vanzelf wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ik werk ook best veel, 7 dagen in de week, soms ’s nachts. 

Dat maakt je ook weer flexibel. Het gaat erom dat je iets 

doet wat je leuk vindt, dan gaat het vaak ook wel goed. 

Dat wens ik iedereen. Niet alles komt vanzelf. Mijn vrouw 

komt ook dat uit milieu, maximaal bijlenen etc. Ik ben 

zelf niet zo opgevoed, je moet het verdienen en terug 

kunnen betalen. De ideale wereld voor mij is dat eerst 

nadenkt over wat je wilt en ervoor elkaar zijn. Sluit aan 

bij de coöperatieve vorm, samenwerken. Je doet het niet 

alleen. 



Pagina 29 Verslag landelijke dialoog bijeenkomst November 2018

• Ik had vlak voor herfstvakantie een reünie. Daar kwam 

collectief terug dat we hard moest werken, maar we 

wisten waarvoor we het deden. Van hard werken wordt 

je niet moe. Mensen worden crazy omdat ze niet weten 

waarvoor ze het doen. We hebben Nederland alles. In 

delta’s daar is te eten, daar is water, daar zijn metropolen 

ontstaan. Nederland is een goed voorbeeld;  goed 

welzijn, de strijd met water gewonnen, genoeg te eten. 

Een voorbeeld metropool voor de rest van de wereld. 

Qua water zijn we de leidende partij, op het gebied van 

voedsel kunnen we het, energie idem. Dat wil ik van 

Nederland laten zien, niet dat mensen niet hier naar toe 

komen voor porno en drugs. Dan weet je waarvoor je 

werkt. Dat is voor het welzijn van het land veel beter.

• Nederland als een soort export product met wat we in 

huis hebben?

• Hoe we gaan we dat doen.

• Ik stel voor dat we gaan werken om de meest vitale 

metropool van de wereld te worden. Uiteindelijk 

financiert dit zichzelf, want nu gaat er heel veel geld naar 

gedoe.

• Een stip neerzetten.

• Ik herken de labels. Iedereen heeft talent en ik maak zelf 

wel uit of iemand geschikt is.

• Dat demotiveert een hele groep die nu buiten spel kom 

te staan.

• Ik ben daar vrij radicaal in anders doe je morgen meer 

van het hetzelfde.

• Af van de to do lijstjes en kijk wat er toe doet, bijdragen.

• Wat maakt dat jij door bent gegaan met het agrarische 

bedrijf?

• Ik wordt heel enthousiast van een eigen bedrijf willen 

hebben. Gevoel dat je iets van een bedrijf maakt.

• Jij hebt visie. Als iedereen dit zou hebben.

• Wat is de gemene deler?

• Ik zie allerlei abstractieniveaus 

 

 

 

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.   

• Vertrouwen. In de breedste zin van het woord. 

Zelfvertrouwen en vertrouwen in cultuur. Geen 

angstcultuur. 

• We hebben het zo goed, dat je over dingen gaat 

nadenken die er helemaal niet toe doen. 

• Stilte en rust hebben mij veel gebracht, om naar mijn 

kompas te luisteren. Ik neem nu momenten om te 

luisteren. Ik dacht dat ik geen intuïtie had, maar dat bleek 

er wel te zijn. Ik ben doelen gaan stellen, zonder me 

bezig te houden met de hoe-vraag. Ik had daar rust voor 

nodig. Daar zouden we op school meer stil bij moeten 

staan.

• Je kunt dit niet doceren, je kunt dit niet overbrengen. 

• We doen het toch, ik hoor dat je verhaal maakt. Ik vind 

dat te ver gaan, we hebben het over studieschuld en 

zelfredzaamheid. 

• Als mensen een keuze zouden maken op basis van wat 

ze leuk vinden… 

• Ik heb nooit gedacht dat ik ondernemer zou worden, dat 

brengt risico’s met zich mee. Op school zeiden ze ook 

dat je nooit voor jezelf moest beginnen. Uiteindelijk heb 

ik dat wel gedaan.  We hebben in de horeca alleen nog 

maar handen nodig. 

• Wat zou jij nodig hebben om je droom te verwezenlijken?

• Dat studenten in de weekenden gewoon moeten 

werken. Er zijn mensen die studiefinanciering nodig 

hebben om te studeren, maar ik zie ook aan ze dat ze 

geld uitgeven aan andere zaken zoals mobieltjes. Werken 

brengt je ook in een andere omgeving. Ik zou het mooi 

vinden als alle studenten in hun vrije tijd werken, want 

daar leer je heel veel van.

• Ik ben het met je eens. Er zijn veel studenten die 

maximaal bijlenen. Ik merk aan de leerlingen om me  
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heen dat het lastig is om na de studie op de arbeidsmarkt  

te komen. Dat is mijn droom.

• Ik heb twee kinderen. Als de studiefinanciering komt, dan 

wordt er niet gewerkt door de jongste.  

Dat is grappig om het verschil te zien tussen de kinderen. 

• We lopen er nu tegen aan dat we met lekker leven niet 

verder komen. Dat ging bij voorgaande generaties heel 

makkelijk. Op een gegeven moment konden we hiermee 

niet verder mee komen. 

• Ik ben iets ouder, ik kijk ook naar mijn ouders. Als ik 

zie hoe vaak mijn ouders uit eten gingen, en wij nu. 

Bepaalde dingen zijn normaal geworden. In de horeca 

hebben we te maken met roken en drinken. Dat is ook 

een problematiek dit tijd nodig heeft.

• We hebben ook geduld nodig voor onze dromen.

• We moeten voor niet cynisch worden. Ik kom dat veel 

tegen.

• Visie hebben. Het is enorm frustrerend dat er steeds een 

andere wind waait. Het is belangrijk dat Nederland een 

stip op de horizon zet. Als je niet weet waar je naar toe 

wilt, wat dan?

• Dat is wel heel groot, maar ik ben het wel met je eens. 

• Ik heb positieve dingen gehoord. Ik hoor interessante 

elementen. Hard werken spreekt me aan, maar hoe maak 

je dat los in mensen?

• Ik zal een voorbeeld geven. Die school met 18000 

leerlingen. Er moeten leerlingen geworven worden en 

wordt een brochure gemaakt a 80000 euro. Verschrikkelijk 

voorstel. Je moet dit studenten zelf laten maken, dat 

verhoogt de eigenwaarde. Zo doen we het nu ook met 

het jaarlijkse diner. 

• Ik ga één keer per jaar naar een restaurant waar ze 

tafelbereidingen doen. Leuk voor jezelf en je leert. Leuk 

dat studenten gepassioneerd met hun vak bezig zijn. 

Leren door te doen. 

• Ik hoor wel verbinden met studenten en leerlingen.

• Mensen gaan hard werken voor dingen waar ze zelf in 

geloven.

• Ook heel moeilijk om op het juiste moment een 

schouderklopje te geven.

• Dat is leiderschap, je ziet het uiteindelijk wel.

 Dat is wel moeilijk het verschil tussen managen en leiden. 

 

Fase 5

• Voor mij is dat stoppen met te zoeken naar erkenning.

• Is dat het ego?

• Als ik daarnaar op zoek ben dan wacht ik met acteren. 

Als ik goedkeuring zoek van wie dan ook dan doe ik niet 

meer, dan ben ik aan het denken.

• De verslaving met de social media is ook belang, dat 

houd me, ons, in slaap.

• Ik zoek meer echte verbinding, minder vanuit erkenning. 

Dat kost me heel veel energie

• Als ik wist wat ik morgen anders zou doen, dan had ik het 

vandaag al gedaan. Ik denk daar niet over na. Ik doe wat 

volgens mijn intuïtie moet doen, dat blijf ik doen.

• Ik blijf bij mijn missie, ik ga ook niet iets anders doen.

• Ik probeer iedere week iemand nieuw te spreken/

ontmoeten, waarvan ik kan leren. Vaak gelijkgezinden 

ondernemers, die ook wat nieuws te brengen hebben. 

Dat vergoot mijn belevingswereld.  Dat heeft het 

ondernemen me gebracht. Dat gaat heel organisch. 

Je gaat groter denken. Ik ben pas 1,5 jaar ondernemer, 

ik zat helemaal in het corporate denken. Het is doel is 

verbinden.

• Het is mooi wat je zegt, je komt uit het corporate 

wereldje, er zijn veel mensen die daar aan vast zitten.

• Iedereen moet weer boer worden. Daar zit een kans bij 

de Rabobank!

• Daar zit wat in qua visie. 

• Laat beleidsbepalers weer eens kennis maken met het 

gebied waarvoor ze het beleid bepalen. 

• Dat is waar, maar andere inzichten zijn ook van belang

• Als het over landbouw gaat dan heb je ook visie hierop 

nodig. 

• Zijn er nog andere actie punten? Dan wil ik jullie 

vragen om deze kaarten in te vullen. Wat willen jullie de 

Rabobank meegeven?

Dialoogbegeleider: Martine Boon

Verslaglegger: Annemarie van den Broek
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Tafel 4

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.

• Voorheen werkzaam bij Friesland Campina, lid van 

ledenraad Utrechtse Waarde, woonachtig in Montfoort, 3 

kinderen (tieners) 

• Associatie: Ontwikkeling levensfase en zorg.

• MBO student, marketing medewerker woonachtig buurt 

van Drachten

• Associatie: Arbeidsmarkt na studie, potentie na 

afstuderen.

• MBO student niveau 4 technicus huidige 

examenopdracht: robot

• Associatie: “Hoe blijft Nederland bij op technologische 

ontwikkeling?

• Woonachtig buurt van Drachten. Lid van ledenraad Rabo 

en tevens jongerenforum, afstudeeronderzoek bij Rabo 

uitstroom jongeren

• Associatie: Studieschuld en impact/gevolg daarvan na 

studie

• 58 jaar en twee kinderen 1 kleinkind (Voorzitter Raad 

van Commissarissen Rabobank Groep en bij de Vrije 

universiteit)

• Associatie: Zijn we wel met de goede dingen bezig met 

speciale focus op jongeren. Doen we het wel goed voor 

de huidige generatie?

• 64 jaar, woonachtig in Hendrik Ido Ambacht, voorheen 

werkzaam in accountancy, nu docent MBO opleiding 

in Utrecht (Kanaleneiland), twee kinderen. Vader had 

tuindersbedrijf, en daardoor warme band met Rabo. Bank 

was in die tijd dichtbij en persoonlijk aanwezig in hun 

leven.

• Associatie: bewuste keuze om docent te worden. Om 

jongeren verder te helpen. 

• MKB ondernemer, investeerder in bedrijven en helpt 

andere MKB bedrijven. Geeft les in ondernemerschap bij 

weekendschool “Petje af” op Kanaleneiland.

• Associatie: “Hoe zorg je dat MKB bedrijven tot waarde 

komen?” 

• “Waar zit de menselijke maat en het vertrouwen?” 

Persoonlijke aandacht.

• Geboren in Lindschoten, opgegroeid met elke gulden is 

een gulden. “Eerst sparen daarna uitgeven.”

• Associatie: Maatschappelijke trend ouderen (helft van 

Nederlanders is ouder dan 50) Levensloopbestendige 

woningen, langer thuis wonen. Voorheen directeur 

openbare werken bij vele gemeenten.  Namens 

knarrenhof aanwezig. (helpen groepen met realiseren van 

woondroom op latere leeftijd).

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

• Breder denken dan de geijkte paden en buiten eigen 

proces. Bijvoorbeeld:

• Rabobank heeft geprobeerd om het probleem op te 

lossen dat piloten hun studie niet konden financieren. 

Oplossing: Financieren van pilotenopleiding in een tijd 

dat piloten niet meer aan het werk kwamen. Rabo eist 

lening op.

• Menselijke maat toepassen. Bijvoorbeeld: Vriend wil 

in Brabant bedrijf opstarten in komkommer teelt. 

Bank financiert en kort daarna neemt Duitsland geen 

Nederlandse komkommers meer af. Bank laat bedrijf 

failliet gaan.

•  Amerikaans bedrijf investeert in mensen door lening te 

verschaffen, maar spreekt af dat wanneer je geld gaat  
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verdienen je naar rato van inkomen terug gaat betalen. 

Gevolg: financiering op basis van relatie.

•  Hoe kunnen studenten de gevolgen van een 

studieschuld overzien. Wie denkt er met je mee?

• Levenscoach mogelijke oplossing.

•  Betrokkenheid van ouders bij hun kinderen is heel 

afhankelijk van de regio. Mensen komen bijvoorbeeld 

niet meer naar ouderavonden. 

• We moeten met minder mensen meer productie leveren 

en niemand mag uit de boot vallen. Hoe gaan we dat  

inregelen. Bijvoorbeeld, meer beroepsgroepen bij 

serviceclub als Rotary, doe wat je kan!

•  Niemand mag uit de boot vallen, maar iedereen heeft 

daarin een eigen verantwoording.

•  Moeder kan zelfstandig geen financiële beslissingen 

meer nemen. Kan de bank hier in rol in spelen. 

• Financiële hulp is ook niet toegankelijk en te ingewikkeld. 

Hoe helpen we de iwoners van Nederland door hun 

leven heen. Hoe zorgen we dat er meer keuzes komen 

om geholpen te worden.

•  Polarisatie neemt toe terwijl we eigenlijk juist verbinding 

nog hebben…

•  Heft in eigen handen nemen is ook een trend die 

toeneemt. De dingen zelf doen.

•  Hoe kunnen we de kracht van mensen inzetten en 

waarom zijn geldsystemen zo ingewikkeld. 

•  “Als het om mij gaat regel ik het zelf wel, als het om grote 

groepen gaat dan regelt Den Haag het wel.” 

Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit? 

• Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid.

•  Dat de problemen door ondernemers opgelost worden. 

Dus meer maatschappelijke ondernemers.

•  Groepen bij elkaar brengen in “dorpen” met een gedeeld 

doel en diversiteit binnen de groep. (eventueel digitaal 

ondersteund) 

•  Wereld waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt 

op sociaal gebied en reële doelen gesteld worden. 

•  Nabuurschap. Het is een wederkerigheid. Vaak is 

helpen makkelijker dan vragen. Hoe kunnen we een 

gemeenschap creëren waarin men elkaar meer helpt.

•  Social media zou echt sociaal moeten zijn. Nu werkt het 

juist individualisme in de hand.

•  Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Doe wat je kan 

doen en begin ergens.

•  Dat iedereen bereidt is om een bijdrage te leveren en 

willen we daar dingen voor laten?

•  Co2 kosten in prijzen in kosten van producten.

•  “Bureaucratie” Overheid meer rekening houdt met de 

menselijke gevolgen van de keuzes die gemaakt worden. 

•  Begeleiding vanaf jonge leeftijd over alle 

maatschappelijke problemen. Studieschuld bijvoorbeeld.

•  Overeenkomsten:  

1. Dat iedereen bereid is om een bijdrage te leveren  

 en dat we zaken met elkaar willen oplossen.  

2. Dat we vanaf jonge leeftijd weten wat de   

 gevolgen zijn van de maatschappelijke keuzes die  

 we maken en de impact daarvan kunnen overzien.

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

•  Durf in jezelf te investeren.

•  Maak van het woord studieschuld, studie-investering.

•  Richt een investeringsmaatschappij op die in mensen 

investeert.

• Die kandidaten selecteert op basis van een pitch en die 

deelnemers opvangen die het slechter hebben op enig 

moment. Die een “ondergrens” of carrière faillissement. 

•  Oprichten van een levensschool door een sociale 

ondernemer.  

•  Kan Rabo bemiddelen in het geld vrijmaken uit “vaste 

potten” om woonrechten aan te kopen.
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• Meedenken met bedrijven om sturing op eigen toekomst  

 vast kunnen houden.

• Verzoek aan Rabo om de verticale geldsystemen te   

 doorbreken. Geld vrijmaken voor prioriteiten. 

• Ideeën inbrengen in lokale ledenraad

• Gesprek aangaan met eigen kinderen. Wat hebben   

 zij nodig om hun maatschappelijke zaken te regelen.  

 Welke behoeftes hebben zij?

•  Meer tijd vrij maken om de verbinding te maken. 

 Zorg dat Rabo dichter bij komt. Via alle kanalen.  

 

Fase 5

• Rabobank netwerk inzetten voor jongeren met een  

 afstand tot arbeidsmarkt.

• Onderzoek naar business case investeringsmaatschappij  

 in menselijk kapitaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoogbegeleider: Anna van der Bijl

Verslaglegger: Mathieu Korsmit
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Tafel 5

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.

• 45 jaar vader van 3 dochters. 22 jaar bij Rabobank. Senior 

teamleider servicecentrum financieren.

• Muiderberg, getrouwd, drie kinderen. Werkt bij 

coöperatiefabriek. Verzorgt opleiding voor zakelijke 

klanten van Rabobank. Associatie: klimaat

• Veghel. Vader van 1 dochter en opa. Gepensioneerd. 

Werkzaam geweest in voeding. Associatie: groeiende 

verschil tussen arm en rijk

• Student Industrial engineering. Roeien. Associatie: 

Energieneutraliteit.

• Nieuwendijk, lid van ledenraad en jongerenforum. Start 

up scheepsbouw. Boten duurzaam laten varen. Vrijwilliger 

Bieschbosch. Ik mis ecologie.

• 60, ondernemer, 15 jaar. Eigen bureau. 3 jaar gelden 

programma ontwikkeld voor ondernemers. Klanten 

helpen het beter te doen. Dat meten we ook. Dat 

doen we samen met ondernemersacademie. We 

helpen ondernemers ook op individueel niveau om 

op een hoger niveau te komen. 3 kinderen, getrouwd. 

Kinderen uit huis. Rosmalen. Associatie: Wat zijn de eigen 

kwaliteiten en talenten.

• Rabobank, bankieren voor voedsel. Moeder van 3 

kinderen, Dalfsen. Vitale leefomgeving. 

• 58 jaar, 4 kinderen. Directeur Nederlandse Associatie voor 

Podiumkunsten. Duikinstructeur. Waardeverandering, 

psychologische verandering. Trend: meer beleven ipv 

materiele zaken.

• 61 jaar, Sleen, ondernemer, daarvoor werkzaam voor 

een Zweedse international. Voorzitter rvc en lid ALR. 

Associatie: Agrarische economie.

• Moeder van 2 pubers, De Meern, werkt bij Bestuurszaken 

en Coöperatie

 

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

•  Agrarische economie: sector staat voor een transitie 

voor meer duurzame producten. Producten daardoor 

duurder. Investeringen van ondernemers nodig. Kansen 

voor Rabo: middelgrote bedrijven kunnen dat lastig 

doen. Rabo kan bemiddelen en financierings constructies 

aanbieden. Agrarische sector verkoopt zich slecht. Rabo 

kan daar verantwoordelijkheid in nemen.

•  Sector staat niet op de bühne om het verhaal te 

vertellen. Dat is herkenbaar. Maar geldt ook voor MKB. Is 

Nederlands. Hoe breng je een innovatie? 

•  Zoals boten op waterstof. 3 kwart jaar gelden nagedacht 

over wat ik wilde. Toen met werkelijke ambitie aan de 

slag. Boten duurzaam laten varen. Daar in gaan zoeken. 

Wat is haalbaar. Zo bij een klein snel varende boot uit 

gekomen. Je kunt je product in de schijnwerpers zetten. 

Hoeft niet perse de persoon te zijn.

•  Productie van melk en conversie naar varkensvlees. 

Dat is lastiger te vertellen. Zitten we daar nog wel op 

te wachten. We hebben gefocust op groei. We moeten 

plantaardig voedsel stimuleren. 

•  Massa productie zitten we niet op te wachten idd. Maar 

de transitie naar een meer duurzame voedsel, dat kunnen 

we beter voor het voetlicht brengen. 

•  Hoe gaan we ons dorp voeden. Ik woon in agrarische 

omgeving. Hoe gaan we grote steden voeden. En hoe 

verdelen we het eerlijk over de wereld. Dat wordt een 

probleem. Als er schaarste is leidt dat tot onrust. 

•  Wereld voeden dat gaat in NL goed. Waarom stimuleert 

de bank het BTL niet om efficiënter te worden in het 

produceren van voedsel. 

•  Dat doen we ook, dat proberen we in ieder geval. We 

exporteren onze kennis naar BTL.

•  We moeten het gedrag van mensen zien te veranderen. 

Eetpatroon. Er is geen voedselprobleem als we in het 

Westen 1 dag geen vlees eten. Je moet je niet richten op 

aanbod alleen maar ook op vraagkant.  
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Als je daar wat kunt veranderen heb je een dubbele kans.

•  Niet alleen voedsel is een probleem. Ook klimaat ea 

zaken zijn een onzekere factor. Mensen voelen zich 

machteloos, maar ze kunnen zelf ook wat doen. 

•  Bewustwording is een eerste stap.

•  Veel mensen hebben overgewicht. Daar valt veel te 

winnen. Dat heeft impact op gezondheid. Geldt ook voor 

roken, drinken, minder eten en meer sporten.

• Je ziet een mindsetverandering op gang komen.

• Waarom dan fiets van de zaak zwaarder belasten? Dus 

er werkt ook veel tegen. We moeten ons bewust zijn 

van onze talenten. Uitdagen om mee te praten. Dan 

komt bewustzijn op gang en nemen mensen zelf ook 

verantwoordelijkheid. Sporten, minder eten daar kun je 

zelf wat mee. 

• Plasticsoep baart me zorgen. 

• Oplossing van die jongen uit Delft is heel mooi. Heeft een 

idee en gaat er voor. Had de ambitie en het lukte. Goede 

ideeën worden soms snel afgekraakt.

•  Wat kan ik doen aan plasticsoep? Raap iedere dag wat 

plastic op.

•  Iedere winkel een kraan waar men water kan tappen. Is 

een start up mee bezig. Zorgt ook voor traffic in je winkel. 

Je kunt je als bank terugtrekken uit plasticproductie.

•  Plastic is een duurzaam materiaal. Constructieplastic 

bijvoorbeeld. Maar flesjes en tasjes als materiaal zijn niet 

goed. Dus niet helemaal uit plasticindustrie.

•  Financieel redzaam zijn en blijven. We moeten langer 

werken, minder fysiek. Pensioen, kosten zorg etc. dat 

wordt straks een probleem.  

Anders organiseren. Ik zou een adviseur willen die daar 

bij kan helpen. Rol voor Rabobank.

•  Vitale leefomgeving: daar heb je natuur, toerisme etc 

voor nodig. Daar kan Rabobank bij helpen, maar ook bij 

zorgcoöperaties etc. Ik moet zelf zorg regelen, want straks 

wordt het niet meer voor je geregeld.

•  Studieschuld. Ik heb straks een studieschuld en hopelijk 

een goed baan, maar dat is onzeker. Misschien is er straks 

geen werk. Dat is wel lastig want je hebt wel een schuld.  

 

Ik weet niet hoe dat moet aflossen en hoe het werkt  

met rente. 

•  Herkenbaar. Want werken naast studie gaat ten koste van 

sport en sociale leven. Ik spaar voor mijn kinderen om ze 

tegemoet te komen. Mogelijk kunnen we alles verkopen 

en dat aan de kinderen geven. 

•  Psychologie: bij individu. We maken een transitie van 

piramide naar het netwerk waarin iedereen met elkaar 

in verbinding staat. Soms musicus ook dirigent en 

vervolgens weer musicus. Meer mensen ZZP’er. Omslag 

naar mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen.  

DZH, milieu, maatschappelijke betrokkenheid daar 

moet je je toe verhouden. Behoefte aan diepgang. 

Wat is werkelijke waarde. Goede buurman. De wettelijk 

structuren en financiële structuur passen niet bij die 

ontwikkeling.  

Nog oude structuur met hiërarchie die niet matcht met 

nieuwe structuur. Maar mensen nemen in hun eentje 

stappen en in groepen om zo tot oplossingen te komen

•  Nieuw spel maar oude spelregels.

•  Als je in dialoog gaat en oog hebt voor talent.

•  Onderwijs heeft een industriële aanpak. Geen 

profielkeuze, maar kijken naar talenten. Kansen gaan 

verloren. Onderwijs bouwen om het individu heen. 

•  24 st century skills: onderwijs doet daar niets mee. Je 

verhaal kunnen doen, creativiteit zit daar niet in. 

•  1/3 switcht, dat kost geld.
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Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit? 

• Verschil tussen arm en rijk kleiner maken. Daarom 

iedereen een basisinkomen. Dan geen studieschulden. 

Het leven wordt simpeler. Je kunt zoveel werken als je 

wil, ook studeren. Dit geeft een verbetering in de hele 

maatschappij. Minder armoe. Meer gelijkwaardigheid.

• Ik was tegenstander, maar als ik kijk naar digitaliseren 

en robotisering kan het inderdaad het leven simpeler 

maken.

• Basisinkomen klinkt als bijstand opkrikken.

•  Je geeft mensen een keuze. Je krijgt geen stempel.

•  Deel van het geheel. Lokaal goed organiseren. 

Verschuiving van geld naar waarde. Optimalisatie ipv 

maximalisatie van geld. Grenzen van groei. Het in je eigen 

omgeving goed hebben maar ook binnen het groter 

geheel.

•  Wat heb je nodig?

•  Optimalisatie ipv maximalisatie. Het is goed genoeg. Niet 

vergelijken met anderen. Het gaat niet alleen om jezelf 

maar je bent een deel van het geheel

•  We zitten aan het einde van groei. Denk aan Rome, 

Athene etc.  

We moeten ons voorbereiden op mindere eeuwen.

•  Groei anders definiëren. Talent ontplooien. 

Gelijkwaardiger je talent inzetten. Minder overwaardering 

van facetten in de samenleving. Maatwerk is belangrijk. 

Inclusiviteit hoort er ook bij. 

•  Een deel van het geheel en bewustwording wat kan 

ik doen en wat kunnen we samen doen. Daar ligt dan 

een rol voor de bank. Mensen te verbinden. Iedereen 

in zijn kracht zetten. Je kunt iets betekenen voor de 

leefomgeving. Wekelijks een dialoog. 

•  Rabobank kan dit aanjagen.

•  Hoe is Rabo georganiseerd? Als Rabo hiërarchisch 

georganiseerd is helpt dat niet. 

•  Ledenraden kunnen daarin balans in brengen. 

•  Bij Rabo is het minder (ivoren toren) dan bij andere 

banken.

•  Duurzame agrarische sector als onderdeel van een 

keten. Begint bij consument. Opbrengsten worden 

beter verdeeld. Heeft te maken met kennis, gedrag. Wat 

komt er terecht aan het begin van de keten. Rabobank 

faciliteert het begin de keten. Rabobank heeft een rol in 

de keten als voorlichter en ondernemers te begeleiden in 

die keten. Evenwichtige keten waarin Rabobank een rol 

in speelt. 

•  Het verdienen in de keten is niet meer van deze tijd. 

Geld wordt verdient in winkel. Initiatieven stimuleren om 

consument dichter nabij producent te brengen. Betere 

kwaliteit tegen lagere prijs.

•  Consument moet meer kwaliteit bewust worden 

(gedrag).

•  Hoe kunnen we dat doen.

•  Breng ze in contact met producent.

•  Onderwijs agrarisch inrichten ipv industrieel. Eerst kijken 

naar talenten.

•  Maatwerk.

•  Docent wordt begeleider.

•  Niet iedereen hoeft WO opgeleid zijn.

•  Wereld die energie en klimaatneutraal. Belangrijkste 

probleem. Ik hoop dat ik daar aan bij kan dragen, maar 

ik weet niet of dat lukt. Veel negatieve dingen in het 

nieuws. Geeft niet veel vertrouwen in de toekomst. 

Mensen moeten anders gaan denken over producten te 

gebruiken.

•  Bank moet bij financieren meer kijken naar 

duurzaamheid. Rabobank kan ook wat doen in 

voedselketen. Internationaal moet er veel gebeuren. 

Rabobank kan daar een rol in spelen. 

•  Imago Rabobank is niet goed. Maatschappelijk beeld van 

de banken is daar mede oorzaak van.
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Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

•  Meer verbintenis aangaan met bedrijven, verenigingen 

en mensen. Beter verdelen van revenuen. Hiërarchie 

neerhalen.

•  Is binnen Rabobank al enorm aan het veranderen.

•  Als Rabobank een aantal initiatieven die hieruit komen 

kan cascaderen dan werkt dat. Dus naar lokaal niveau 

brengen en dan weer centraal oppakken dan werkt dat. 

Rabobank gaat het niet oplossen.  

Dat moeten we samen doen. 

•  Hier bedenken, dat neem je mee in een volgende groep. 

Je gaat daar op verder. Een gesloten cirkel maken.

•  Van bovenaf naar beneden toe. Wij bepalen waar zij over 

moeten praten. Of moet het andersom en gaat Rabobank 

vervolgens kijken of er kan worden verbonden.  

Mensen worden onderdeel van probleem en daarmee 

ook van de oplossing.

•  Rabobank kijkt al goed op allerlei niveaus.  

Rabobank is bescheiden.

•  Je moet zorgen dat er verschillende mensen aan tafel 

zitten. Mensen van buiten naar binnen betrekken.

•  Expedities organiseren (langer op weg dan 1 sessie). 

Partijen bij elkaar brengen op een thema. Inhoudelijke 

inleiding met schets van uitdaging. Eenzaamheid is ook 

een belangrijk onderwerp kwam uit zo’n sessie. Dat heeft 

veel reuring gebracht. Expeditie volgt na de dialoog.

•  Breng partijen in de keten in dialoog. Rabobank 

faciliteert. 

•  Doet Rabobank iets in het onderwijs? Ja het is een 

speerpunt. Businesswise, maar ook maatschappelijk. 

Partnerships. Bank voor de klas. Financiële coach. Hoe 

moeten studenten om gaan met studieschuld. Rabobank 

moet naar de scholen toe. Ouders geven hun kinderen 

niet altijd een opleiding in hoe om te gaan met geld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Nieuwe organisatie vraagt om nieuw leiderschap. 

Verbinding kunnen maken. Tevredenheid. Hoeveel heb 

je nodig. Omzetten van waardering voor management in 

euro naar een andere manier. Sabbatical bijvoorbeeld.

•  Zou je zover willen gaan dat je een salarisverhoging zou 

weigeren?

•  Ja dat heb ik gedaan. Ik heb meer aan vrije tijd dan aan 

geld.

•  Ecologie: Droom dat iedereen respect heeft voor alles 

wat er om hem heen gebeurt. Hoe kunnen we de wereld 

in stand houden in plaats van alleen maar te nemen. Hoe 

kunnen we teruggeven. Vraag ook richting de boeren. 

Land van hen is ook land van anderen. We moeten een 

worm in een appel normaal vinden.

•  Begin bij de keten. We zitten in een krankzinnige wereld 

met appels uit Nieuw Zeeland.

•  Maar ik begrijp ook dat boeren niet willen dat de oogst 

wordt op gegeten. 
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Fase 5

• Ik eet minder vlees. Allianties aangaan met mensen. 

Voorkeursbeleid voor mensen met niet Westerse 

achtergrond. Meer diversiteit. (Yolande)

• Expedities: foodtalks en daar dromen ophalen. (Suzan)

• Delen wat we hier hebben besproken en practice what  

 you preach (Edo). Laat ook zien waar het vlees vandaan  

 komt.

• Ondernemers bij elkaar brengen in een regio is ons ding.  

 Voer daar ook het dialoog. (Cleo)

• Ik eet geen vlees en dierlijk georiënteerde producten. 

 Flesjesafval oprapen. Als we gaan cascaderen dan draag  

 ik daar graag aan bij (Robert)

• Studie afmaken is mijn doel (Huub). Ik neem mee het  

 flesjes oprapen en minder vlees eten. Lichten uit en  

 minder de frituur aan.

• Palmolie is duurzamer dan melkvet. Daar wil ik wel aan  

 bijdragen. (Martin) Ik breng dit in in ledenraad.

• Breng partijen in dialoog in de keten. Rabobank   

 faciliteert. Wat ik kan doen overleg ik met Arjan. (Klaas)

• Minder vlees eten. Afval oprapen. (Roy)

Dialoogbegeleider: Roy Hellings

Verslaglegger: Yvonne van Genugten
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Tafel 6

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.

• 70 bijna 40 jaar bij Rabo gewerkt verliefd op coöperatie 

geworden. Landelijk organisaties gebeld over 

duurzaamheid. Wat is mijn verantwoordelijkheid inzake 

duurzaamheid voor de volgende generaties. Ik streef 

partijen bij elkaar te brengen die nu nog afstandelijk zijn. 

In aanvang landelijk maar bij voorkeur van onderop

• Lobbyist veel contact ambtenaren draagt bij aan 

reële economie. Maatschappelijke agenda, ouderen 

die kwetsbaar zijn laaggeletterden. Je bent als Rabo 

afhankelijk van wat de politiek daarvan vindt. 

• MBO Utrecht 16 ik wil mijn mening een geven over wat 

zou moeten veranderen 

• Sinds geboorte klant, lid ledenraad Drachten Friesland 

Oost uitzendbureau feeling bij de dienstverlening en 

ontwikkelingen in arbeidsmarkt, zeer lokaal gericht  gezin 

4 kinderen hond mijn man heeft zijn bedrijf verkocht.

• Technisch bedrijfskundige achtergrond en werkzaam 

bij TU Twente. Langdurige zorg, je komt veel nieuwe 

dingen tegen. Ik werk vanuit de cliënt gedacht. Ben 

initiatiefnemer NL zorgt voor elkaar een samenwerking 

van 500 burgerinitiatieven. Coöperatief ontwikkeld 

vastgoed beter toegang tot de kapitaalmarkt.

• Verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Athlon carlease 

elektrificeren en auto’s, delen en andere vormen van 

mobiliteit ontwikkelen. Maar ook wat doen we terug voor 

de lokale maatschappij. Ik heb drie kinderen, denk veel na 

over toekomst, over werk.

• 4 kinderen lang verleden Rabo opgegroeid Westland 

rozenkweker. Weggekocht verder gegaan in Almere 1998 

moeten stoppen. Dochter verstandelijke beperking, in de 

zorg aan de slag. Groter werkgever, opleiding gedaan. 4 

mensen in de begeleiding gestart. 2014 nu 65 mensen 

in de begeleiding. Ons visiestuk heette ‘wij hebben een 

droom.’ Ik had graag iemand meegebracht die in de 

begeleiding is maar dat kon niet.

• Ondernemer, coach, 13 jaar, voormalig rijksambtenaar. 

Nu richt ik me op het versterken van werkgeluk. Door van 

buitenaf professionals te empoweren. Actief in stichting 

Action for happiness NL. werkzaam op wijkniveau en 

ledenraadslid Rabobank Den Haag. Goed bekend met AI. 

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

•  Ik daal af naar het individu, naar straatniveau. Hoe 

kunnen we weer een collectief worden. Oorspronkelijk 

was welbegrepen eigenbelang kenmerkend. Hoe krijg ik 

vanuit die tekst duurzame solidariteit. Kan ik eigenbelang 

omturnen naar gemeenschappelijke belang. Ik heb 

grote twijfels aan groei. Hoe raak ik de individuele mens 

aan om kleine stapjes te maken. Ik loop iedere dag 

noodgedwongen met nordic walking stokken. Tegelijk 

raap ik straatvuil op . Als je een voorbeeld geeft en je niet 

genereert, kun je met zijn tweeën een stap verder komen. 

De kreet duurzame solidariteit jaagt al jaren achter me 

aan. Ik ben lid van Nuds, als we die initiatieven zien dan 

worstel ik ermee hoe kan ik wat daar achter zit op een 

hoger niveau tillen. Ik ben zeer gemotiveerd.

•  Ik vind het heel mooi. Ik spreek namens mijn deelnemers. 

Ik ga eigenlijk nooit zonder mijn deelnemers ik zit hier nu 

maar het gaat over hun. Ik wil dat we echt goed luisteren 

naar deze mensen, daar kunnen we heel veel van leren. 

Er wordt veel gesproken over ‘een leven lang leren’ maar 

de praktijk is niet zo. Hoe krijgen we de mensen bij elkaar. 
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Hoe laten we de stem van specifieke doelgrepen horen. 

Er is zoveel mis met de communicatie. Van hogerhand 

kom kijken, mensen op de vloer weten hoe we met 

elkaar kunnen samenleven. 

•  We moeten gaan voor coöperatie. Al we die opdracht 

niet meer kunnen vertalen zijn we verloren.

•  Laatste stukje van Barbara gehoord. Vergrijzing daar kan 

ik tegenover zetten: 1 miljoen mensen met een burnout. 

Werkstress is nummer één ziekte. Ik zie gebeuren, allerlei 

mensen praten erover. Want wij weten wat ze nodig 

hebben. Door de manier waarover er wordt gepraat 

zijn er 3 uitsluitingsmechanismen werkzaam. Af van 

paternalisme. Je moet mensen vragen wat ze nodig 

hebben. Ga naast ze staan en vraag wat ze nodig hebben. 

Waarom is het zo lastig om mensen uit te nodigen?

•  Het begint klein, maar aan het eind van de dag heb ik 

steeds één persoon positief beïnvloed.

•  Wat ik zie je hebt markt en overheden en dat moet 

maar ergens landen. Mensen willen zelf invloed hebben, 

heeft ook te maken met collectieve intelligentie, hoge 

heren zullen het wel weten is niet meer van toepassing. 

Dat moet geleerd worden. Onlangs met wethouder in 

gesprek hou op met elkaar de negativiteit in te praten, 

we gaan naar een andere wereld toe. 

•  Ik heb in een sessie gezeten over een aanpak voor 

vluchtelingen. Goed betaalde mensen gaan het over 

statushouders hebben hoe ze moeten inburgeren. Ik 

heb aangegeven dat de oplossing al bestaat. Kijk naar 

buiten de oplossing is er al. Dat was een revolutionaire 

uitspraak. Ambtenaren zijn niet degene die dat doen. Het 

bestaansrecht van een ambtenaar is de bestuurder in het 

zadeltje houden niet de burger te helpen. Naar buiten 

gaan. Je wordt niet gewaardeerd of beloond om het 

andere te doen.

•  Een van de dingen die ik zie is dat heel Nederland aan 

het dichtslibben is. Als je Randstad als een grote stad 

ziet is dat aan het dichtslibben. Wat mij fascineert waar 

ik nog geen antwoord op heb. Ik zie nog zoveel mensen 

anderhalf uur in de auto stappen die niet per se gelukkig 

zijn in hun werk. Wat maakt dat heel veel mensen 

blijven doen wat ze gewend zijn. Hoe als individu 

vastigheden loslaten. Als je eenmaal bevlogen bent 

rond een onderwerp, dat geeft zoveel meer voldoening. 

Mijn dochter 4 vwo wordt geduwd; je moet weten wat 

je wilt worden. Terwijl ik zeg kies waar je hart ligt. Het 

doorbreken van vaste gewoontes. 

•  Het onderwijs gebruikt leerlingen als een object om 

geld te krijgen. Kijk meer naar het individu. Sommige 

universiteiten hebben een half miljard op de rekening 

staan. Terwijl anderen dat misschien beter kunnen 

aanpakken. Meer geld durven uitgeven om de toekomst 

te verbeteren. Mijn middelbare school gingen liever op 

tijd naar huis dan een stapje extra te zetten.

•  Voorveel mensen aan de onderkant van de samenleving 

zijn er de mogelijkheden niet. Het is heel zuur als de 

conclusie is de inclusieve maatschappij is een mooie 

droom maar voor heel veel mensen heel ver weg. Dat 

heeft te maken met regels, geld. Je hebt te maken met 

een overheid die mensen in de weg staat om van baan te 

switchen. Wij krijgen veel mensen van de Rabobank die 

een prachtige uitstroom hebben gekregen belemmert 

ze om een volgende stap in hun carrière te maken. 

Als je dan met een baan komt die past bij het profiel 

komen ze met dat ze niet het salaris van Rabo krijgen 

Het pensioenstelsel belemmert mensen. Scholing wij 

opereren in een krimpregio wij richten ons op jongeren 

die uit een opleiding vallen om ze binnen te houden. Het 

zijn problemen achter elkaar gesteld die je niet generiek 

kunt oplossen. Voor het ene probleem, je kunt niet 

iedereen met dezelfde strategie oplossen. Je moet naar 

het individu kijken. Wij komen heel veel stille armoede 

tegen. Dat zijn feiten in principe zijn we een rijk land wij 

hebben 500 mensen die we dagelijks uitzenden waarvan 

10% stille armoede kent.

• Dat gaat heel hard natuurlijk tendens ZZP-ers, 

marktwerking. Omdat mensen niet in het systeem passen 

zoals overheid bedacht dus uitvluchten. Het begint wel 

bij de overheid. De regering wil alle wetgeving nog op 

oude principes baseren. Als de regering niet kijkt hoe 

de mensen die er niet in mee kunnen. Voor 80% gaat 
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dit werken. Hoe gaan we borgen dat 20% die hier niet 

in mee kan wat gaan we daarvoor doen. Zolang de 

vakbonden het over werkend Nederland heeft gaat het 

niet werken. 

•  Maak niet allemaal potjes zus en zo. Net als bij 

pensioenen dat is echt een draak. Hoe kan ik in de ene 

branche een andere pensioen of een ander salaris dan in 

een andere branche.

•  Ik ga met je mee. De huidige wet- en regelgeving is 

gebaseerd op de 80% en de 20 % loopt daarop vast. 

Er zijn mensen die daar al wat aan doen. Die zeggen 

we moeten terug naar het individu. Casus van UWV, 

hoogopgeleide dame thuis komen zitten. Huis in een 

andere wijk, waardoor sociale structuur weg was. Daarom 

geweigerd. Pas toen de ambtenaar kwam kijken en 

begreep dat er een nieuw probleem werd gecreëerd. 

•  Medewerkers UWV zijn gebonden aan wet- en 

regelgeving

•  De strijd om de regelgeving aangepast te krijgen ga ik 

in mijn leven niet meemaken dus terug naar wat kan 

ik nu doen. Bijvoorbeeld een goede vriend regelt een 

papierenbrigade om mensen te helpen.  Dat begint bij 

de bananenschil oprapen

•  Dat is precies een van de redenen van bewoners 

initiatieven als de markt en de overheid het niet doen.

•  Je moet elkaar vinden.

•  Het is wel fijn als instanties een iets meer menselijk 

gezicht laten zien. Zelf doen is belangrijk maar instanties 

te helpen menselijker te zijn 

•  ZZP-ers is een verkeerde vorm van individualisering 

die we over ons af hebben geroepen. Om allerlei 

redenen is de werkomgeving ziekenhuizen niet goed. 

Verpleegkundigen laten zich ontslaan en zich inhuren 

voor meer salaris. Dat wordt nu als reden aangevoerd 

voor problemen met Slotervaart. Dan hebben we boter 

op ons hoofd. In het kader van individualisering niet 

omdat ze willen maar moeten.

•  Heel veel mensen zijn ongelukkig in Nederland. 1/3 van 

de werknemers willen ontslag nemen. Wereldwijd is 23% 

uitgeschakeld. We zijn relatief een gelukkig mens. 

•  De democratie vind ik nog wel een probleem. 

•  Het moet anarchie worden. Tijdens de Spaanse 

burgeroorlog is op het allerlaagste niveau het bestaan 

weer gedefinieerd. Dat je je op straat- en wijkniveau gaat 

organiseren. 

•  Wie gaat dan regeren

•  Bijvoorbeeld de doelgroepen die gezondheid vragen en 

bieden.

Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit? 

•  Wij met zijn tweeën in straat X en Y om een collectief te 

hebben waarin we zelf ons bestaan organiseren. 

•  Als je durft te gaan staan waar je in gelooft, als dat 

zichtbaar wordt krijg je heel veel steun. Ik geloof echt 

in te gaan kijken naar wie de oplossing al heeft, niet om 

letterlijk te kopiëren. Dan heb je wereldwijd impact  

•  Ik denk wel voor zorgen niet een grote utopie te creëren. 

Ik ben enorm geïnspireerd, maar dan landt dat nergens. 

Het moet ook realistisch zijn. 

•  Er moet veel meer emotie in.

•  Nog sterker ik zit in een internationaal 

ondernemerscollectief. We dragen bij aan naaimachines 

in Afrika. Het is heel klein maar in een paar maanden al 

400.
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•  Het is ook de gedachte een beter milieu bij jezelf ik ben 

nou eenmaal een sociaal mens. Ik wil graag duurzaam 

ik weet dat er gezinnen achter zitten. Dat heeft enorm 

veel impact. Wij besteden daar ongelofelijk veel tijd aan. 

Ik heb mijn hoofd daar ook mee gestoten. Ik ben in de 

brancheverenging gestapt om het breder te maken maar 

het landt niet bij de Randstadjongens. Ik moet niet meer 

het geloof hebbend at dit voor heel Nederland moet 

gelden.

•  Ik ben geen ambtenaar meer omdat ik in de organisatie 

compleet vastliep. Ik ben mensen gaan opzoeken die dit 

met mij mee willen doen.  

• Dromen

•  Over 3 jaar heeft elke inwoner van NL een bijdrage 

geleverd aan een mooier land. 

•  Over 3 jaar staan we in de top 5 van GALLUP Engagement 

onder medewerkers.

•  Duurzame solidariteit

•  Slavernij weg. 3 weken terug geprotesteerd 50 miljoen 

slaven wereldwijd. Een voorbeeld is prostitutie. 

•  Vervuiling oplossen. Dat begint bij de opvoeding. Ik werk 

zelf in het zwembad kinderen kunnen prikken en dan 

krijgen ze aan het eind een ijsje.  Zo was het vroeger bij 

de zwembaden mijn ouders hadden geen geld voor een 

ijsje.

•  Nog een van slavernij; mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. We hebben er de mond van vol dat ze 

moeten werken. Ze hebben werk zolang de subsidie naar 

de werkgever gaat. Vervolgens staat de werknemer weer 

op straat. Uitbuiting van arbeids-beperkten.

•  Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit voor de 

zwakkeren.

•  De andere kant is dat als je werkgevers niet stimuleert 

omdat ze anders helemaal langs de kant blijven staan. 

Moet de subsidie niet juist langer worden besteed. 

•  Je komt op de basisinkomen gedachte. 

•  Kijk naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze 

niet kunnen.  Niet in bakjes maar individueel. 

•  Over 3 jaar kan iedereen bij ons in het dorp blijven 

wonen. 

•  Geen eenzaamheid, geen depressieve mensen en geen 

armoede meer.

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

•  Wat kan de Rabo hierin betekenen:

•  De bestaande initiatieven steunen. Rabo is ook bang, 

wees niet bang voor vernieuwing

•  Ander kijk op initiatieven vanuit financieren, andere 

manier van kijken naar thematiek. 70% MKB, 90% van het 

dorp is van Rabo. Durf dingen met elkaar te verbinden. 

Rente moet juist veel lager zijn. 

•  Maar de bank moet aan regels voldoen? 

•  Omdat het lokaal is juist minder risico. Er is geen 

trackrecord, je praat als bank eigenlijk met vrijwilligers. 

•  We moeten terug naar onze missie. We schieten rationeel 

door. In mijn tijd de financiering niet kon stond Pa borg, 

je koppelde iets in een lokale gemeenschap. We zouden 

daar als 1,9 miljoen leden macht in moeten ontwikkelen

•  Ik vind het wel moeilijk. De bank poogt vast te houden 

aan een dichtbij gedachte. Ik spreek met heel veel 

mensen. Het wordt allemaal gecentraliseerd. Er wordt iets 

uitgedragen wat intern heel andersom is.

•  Rabobank moet “zo binnen zo buiten” zijn. Managen 

jullie op talenten. Zoeken jullie de kwetsbaarheden op, 

zorg dat je als Rabo het beste voorbeeld bent van wat 

je na zegt te streven. Zeker met bankieren 3.0 het je een 

uitnodigen.

•  Zichtbaar maken goede voorbeelden wat is er, 

geef mensen een platform en een podium Sociale 

entrepeneurs grootste uitdaging is hoe vertel ik mijn 

verhaal. 

•  We hebben hele erg getwijfeld of we nog wel bij de Rabo 

willen blijven. Hele goed meedenkend. Het maakt echt 

het verschil voor een ondernemer waar je zit. Rabo koopt 

zelf bedrijven op voor huizenbouw.  
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Vakmanschap en kennis van de regio. Intern de 

kwaliteiten.

•  Als bank een unieke ingang vi je klanten. Vanuit de 

dichtbij gedacht kun je heel veel mensen verbinden.  

Onze bank doet het uitstekend hangt ook samen met de 

lokale gemeenschap. Doet onze bank uitstekend. 

•  Rabobank Nederland is een blok aan het been. 

•   Word je door HR nog geleerd wat een coöperatie is. 

Geweldige spanning.

•  Meer verantwoordelijkheid naar de lokale bank

•  MKB accountmanager

•  Kan het werken om kennis te centraliseren? 

•  Ja en nee de expert kent de klant niet meer. 

•  Menselijke gezicht tonen

•  Inzake toezicht aparte etiketten verzinnen voor kapitaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Coöperatieve gedachte is de toegevoegde waarde van 

de Rabobank

•  Laat dat geen sponsoring worden

•  Je moet kijken in je structuur hoe je de goede mensen bij 

elkaar brengt, hoe ga je mensen bij elkaar brengen. 

•  Een voorbeeld: een sociale supermarkt neerzetten. Een 

ambtenaar had dit gehoord is een uitleenambtenaar 

geworden aan de stichting. Die ambtenaar zou niet meer 

anders willen was binnen een jaar geregeld. 

•  Kom tot medewerkers coöperatie en duurzaamheid per 

lokale bank. Vraag andere mensen, train ze ander vraag 

en waardeer ze anders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoogbegeleider: Margreeth Terpstra

Verslaglegger: Servaas van Schijndel
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Tafel 7

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.

• Ik kom uit Westland, daar verdien ik ook mijn brood. Wij 

verhandelen bloemen. Vader van kindertjes. Ik zit nog 

even achterover te leunen, ik weet nog niet helemaal wat 

ik hierover moet zeggen.

•  Ik heb 30 jaar lang internationaal gewerkt, toen ik 60 

werd ben ik daarmee gestopt. Ik zit nu in de automobiele 

wereld. Daarnaast ben ik een tijdje geleden gastdocent 

geweest bij hogeschool Eindhoven, zowel voor 

economie als circulaire economie etc. Sinds vorig jaar 

ben ik operationeel bestuurder voor Stichting Duurzaam 

Rivierenland voor duurzaamheid van scholen. Ik doe 

nog meer dingen, klimaat veranderingen, windenergie. 

Verder getrouwd, 45 jaar lang met hetzelfde meisje, 

getrouwd met Dia. Een dochter, die werkt bij ABN Amro. 

Schoonzoon werkt bij Rabobank Arnhem. Ik heb een 

hele knappe klein dochter, daar ga ik soms mee naar de 

hockey. Mijn eigen bedrijf run ik sinds acht jaar. Met het 

doel om kennis te delen. Mijn associatie is: we zijn druk 

bezig met vergroening van schoolplein. Automobiele 

wereld staat ook onder druk met klimaat verandering. Dat 

zijn dingen zoals duurzaamheid en energie transitie. De 

praktische dingen, en niet de theoretische zaken. 

•  Ik ben woonachtig in gemeente Nieuwkoop. Ik ben vier 

jaar geleden gestart met mijn eigen bedrijf. Ik doe daar 

allemaal dingen met project management op het gebied 

van de agrarische sector. Ik houd me vooral bezig met 

innovatie projecten. Daarnaast ben ik team coach en mijn 

doel is om dit in de toekomst verder uit te bouwen. Ik 

ben lid van Rotary, dus ik probeer ook maatschappelijk 

betrokken te zijn. Ik heb ook een project met dialogen 

gedaan in de fruitteelt. In die zin, heel veel linken. 

Kansen: Ik denk dat we veel meer kunnen doen met 

de denkkracht in diversiteit van onze samenleving. We 

krijgen steeds meer nieuwkomers, en ik denk dat we dat 

kunnen benutten in onze samenleving 

•  Ik ben docent Nederlands bij het MBO. Wij werden 

benaderd om mee te doen met dialoog. Ik heb hier geen 

ervaring mee, dus ik ben helemaal nieuw. Ik ben qua 

kans nog aan het denken, of ik dat vanuit de rol docent 

of student wil doen. Maar het heeft sowieso iets te 

maken met jongeren. Ik heb twee kinderen, en ik woon in 

Zwarte Broek. Een dorpje vlakbij.

• Ik woon in Alphen aan de Rijn. Ik wil graag register 

account worden. Welke kansen zie ik? Dat vind ik best 

moeilijk. Ik denk dat je heel ver komt met samenwerken 

vanuit verschillende gebieden en dan tot een oplossing 

komen.

• Ik ben directeur van een Landbouw bedrijf. Ik geef 

dagelijks leiding aan het landbouwbedrijf. Daarnaast ben 

ik al 20 jaar actief op het gebied van duurzame energie. 

Jarenlang voorzitter geweest van coöperatie Windunie. 

Op dit moment ben ik zelf aan het onderzoeken waar ik 

tegen aan loop als ik mijn huis van het gas af wil. Het is 

leuk om hier mee bezig te zijn. Getrouwd en kinderen. 

Kansen: dit vind ik een moeilijke vraag, de grootste kans 

ligt in de veranderende houding van mensen tot andere 

mensen en tot onze wereld. Een grote voorwaarden om 

de problemen te kunnen tackelen.

• 70 jaar. Ik werk de hele week. Ik ben op de arbeidsvloer 

begonnen in het arbeidsleven en als bestuursvoorzitter 

van een beursgenoteerd bedrijf. Ik ben voorzitter 

commissaris Rabobank. Ik zit in de coöperatie 

vernieuwing. Daarnaast help ik pro deo bedrijven die 

in de problemen zitten. Je betaalt 200 euro en je krijgt 

6 maanden coaching en advies. Ik begeleid studenten 

met een mini-onderneming. Boekhouding voeren. De 

balans sluiten. Ik ben daar zo’n hele week mee bezig. Die 

maatschappelijke vraagstukken allemaal leuk. Het moet 

allemaal snel. Wat ik vreselijk belangrijk vind: het moet 

wel geld opleveren voor Rabobank. Dat is heel belangrijk 

om als bank te blijven bestaan in al deze transities. Wij 

(Rabobank) moeten veel meer kennis mobiliseren en bij 

elkaar brengen, dan het denken dat wij de kennis weten. 

We moeten regionaal en nationaal krachten verbinden.  
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Dat vind ik zelf ook. De wijze waarop we leven is niet 

zoals we allemaal willen.

• 23 jaar, student technische bedrijfskunde. Ik ben nu bezig 

met een minor, leren innoveren: We zijn nu bezig met 

een duurzaamheidsproject, duurzaam pand neerzetten. 

Kansen: op gebied van duurzaamheid en circulariteit. 

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

•  Mijn ervaring uit het verleden. Hoge rentes en 

bedrijfsovernames. Ik ben zelf een boerenzoon. Richting 

dat soort onderwerpen. Aan de andere kant zit er ook 

een verhaal in. Vaak wordt er vergeten dat vader en 

moeder alles willen geven. Maar dat is niet goed. Ik zie 

dat terugkomen in complexe overnames. Het moet 

anders. De ecologische en biologische bedrijfsvoering 

komen meer naar voren. Je moet als bank dan wel 

flexibeler zijn met dit soort dingen. 

•  Een andere ervaring die ik zie: is een combinatie met 

klimaat en natuur en bewustwording. Drie weken 

geleden hebben wij met de scholengemeenschap, 

zwerver afval opgeruimd. Kinderen van 13-18 jaar, met 

verschillende nationaliteiten, kwamen in Tiel. Deze jonge 

kinderen waren zo enthousiast bezig. Ze zagen dat als 

ze dit niet doen, dan gaat het mis met de bloemetjes en 

bijtjes. Ze gingen daarna van het afval een stad bouwen. 

Dat is een stukje bewustwording en dat vind ik belangrijk. 

Zeker als je kijkt in de circulaire economie. Zeker de 

Rabobank kan daar een rol spelen. Het heeft te maken 

met privé woningen en andere woningen. Als je over 

gaat naar een elektrische fornuis, dan heb je ook andere 

pannen nodig. Dat is iets wat niet in het hele verhaal 

wordt meegenomen

•  Ik denk dat ik hier bij dat verhaal kan wel aansluiten. Ik 

heb ooit in gesprek gezet met Bert de vries gehad. Je ziet 

hoe een Bert de Vries dan #$!%$# is. Waar wij het over 

hebben dat gaat niet. Er wordt iets geroepen wat niet 

gaat. Ik rijd vijf jaar een Tesla, in de tuinbouw zijn we ook 

voorloper op het gebied van duurzaamheid. Je moet 

wel je voorhoofd erbij gebruiken. Bert de Vries is ook 

kortzichtig, die denkt dat er genoeg windmolens zijn om 

energie op te vangen. Ik sta achter duurzaamheid, maar 

je kan het niet zomaar veranderen. Er moet druk op de 

ketel staan, dat zeker. Anders gebeurt er niks. We moeten 

wel een beetje oppassen. We praten over dingen die 

nog niet kunnen. Houd het nog een beetje reëel. Je krijgt 

alleen maar teleurstellingen. 

•  Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Planten scheiden 

het een en ander af, en daar kan je water van maken

•  Iedereen zit de focussen op die warmte van die kassen. Ik 

heb hoogleraren meegemaakt, die hadden het niet eens 

meer over warmte. Je kunt op zoveel manieren warmte 

oogsten. We zouden met die kassen meer warmte 

kunnen maken dan we nodig hebben. We hebben een 

discussie over de oplossing, niet over het pad. Warmte is 

zo meteen geen issue.

•  Klopt bij de autowereld heb je ook veel warmte. 

Natuurlijk heb je dat nodig om lak te drogen. Dat wordt 

weer gebruikt in kantoor gebouwen. Daar voorkom je 

mee dat je meer gas moet gebruiken.

•  Mijn boodschap is: laten we vooral op de vloer blijven. 

Niet teveel in de lucht. We moeten nog wel geld 

verdienen. De wereld is zo klein, en we moeten daar mee 

oppassen.

•  Ik houd me dus veel bezig met innovatie, dat gaat 

onder andere over duurzaamheid van fruitteelt. Hoe 

kunnen we naar minder was beschermingsmiddelen. 

Wat fruittelers eigenlijk willen is een objectief gesprek. 

Is biologisch beter? Als je ziet hoe weinig was 

beschermingsmiddelen nu op fruit en groente zit. De 

discussie is gepolariseerd. Wat is er nou waar? Is het beter 

om was beschermingsmiddelen minder te gebruiken? 

We doen veel dingen op basis van aannames. Terwijl we 

niet weten wat het effect op lange termijn is. Jongens als 

we iets gaan vernieuwen, laten we het dan stap voor stap 

doen. Wat is een goede stap?

•  Er wordt heel snel geroepen, nu weer circulaire 

economie. Wat nou echt goed is? En welke stap goed 
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is? Dat zweeft een beetje boven de markt. Ik hoor dat 

ondernemers zeggen, ik wil wel. Maar niet als elk jaar het 

beleid weer anders wordt. We moeten terug naar een 

stuk realiteitszin. Net zo goed in het onderwijs, industrie 

en landbouw.

•  Consistent beleid wordt gevraagd, maar niet gegeven. 

•  Realiteitszin komt hier uit. Meer gezond verstand, meer 

samenbrengen.

•  De mindset verandert wel. Want dat moet wel.

•  Als studenten merken jullie dat toch ook wel?

•  Die mindset wordt anders. Ik pak even een Shell eruit. Wil 

je daar nog voor werken als ze niet voor duurzaamheid 

staan? Nee daar zou ik niet voor willen werken.

•  Ik merk dit ook bij studenten van de hogeschool. Dingen 

die dan bedacht zijn, en twee jaar later komen ze op de 

markt. 

•  Als het gaat om duurzaamheid, wij hebben een huisje 

op Schiermonnikoog van mijn opa en oma. Vroeger 

werden fossiele brandstoffen veel gebruikt. Nu moeten 

mijn vader en oom dat huis verbouwen. Dus wij denken 

nu heel erg na hoe kunnen wij zelf genoeg opwekken 

zonder veel te gebruiken. Maar ik denk als je klein begint, 

dat je qua duurzaamheid heel ver kan komen. 

•  Kleinschalig klopt dat verhaal. Ik was bij een windmolen 

project in Oostbeke. Het moet eigenlijk veel 

grootschaliger, anders krijg je het niet gefinancierd.

•  Wat is de oplossing echt? We schieten meteen door. Dus 

kleinschalig kan wel, maar maatschappelijk grootschalig.

•  Omgeving Culemborg, zitten veel boerenbedrijven. Die 

zijn nu bezig met energie beschikbaar bestellen voor 

woonwijken. 

•  Dat is wel kleinschalig!

•  Maar als je al dat kleinschalige samen optelt, dan heb je 

wel grootschalig.

•  Mijn ervaring is dat er niet 1 andere oplossing is die 

energie opwekt. Als je praat over opslag in accu’s, dan zie 

ik daar geen toekomst in. Accu’s zijn duur om te maken, 

ze bestaan voor een groot gedeelte uit materialen die 

ook niet goed zijn voor de wereld. En waterstof is een 

technologie die zich oneindig in elkaar laat zetten. Je 

hebt energie toevoer en verlies.

•  Een andere ervaring is dat verschil tussen kleinschaligheid 

en grootschaligheid. Ik merk het nu zelf in Flevoland. We 

zijn nu met 2e generatie/3e generatie windmolens bezig. 

Je praat over 100 miljoenen investeringen. Ik acht de 

kans dat die projecten alleen realiseerbaar zijn door grote 

financierders. Terwijl het eigenlijk een kleinschalig project 

is. We willen meer betrokken zijn bij het geen wat in onze 

woonwijk gebeurd. 

•  Er gaat een macht ontstaan, commerciële markt is 

griezelig. 

•  Daar ligt de rol van de Rabobank.

•  Ik zet mijn docenten pet op. Waar ik een probleem in zie, 

is dat ik les geef aan MBO studenten van financiële en 

secratiele opleidingen. We hebben daar verschillende 

niveaus. Jurgen hoorde ik net ook zeggen ik doe mbo en 

stroom door naar HBO. Maar er zijn ook veel studenten 

waarbij het plafond is bereikt. Die gaan niet naar het HBO. 

En de banen verdwijnen en worden vervangen door 

computers. Wat gaan al die mbo studenten dan doen? 

Wat gebeurt er mbo’ers voor wie geen baan meer is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Ik denk dat mbo’ers meer kansen hebben dan hbo’ers. Als 

je kijkt naar techniek wat de vraag er naar is. Dan zijn er 

enorm veel kansen,.

•  Waarschijnlijk is het ook een mindset bij mbo-ers.

•  Het punt is een beetje, dat studenten die ik les geef. 

Die willen administratief werk gaan doen. En die banen 

verdwijnen. Administratief werk verdwijnt.
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•  Maar dat ligt er aan, er blijft veel coördinerend werk over. 

Mbo’ers leren wel anders denken. De vraag is alleen: is 

dat op school voldoende inzichtelijk? Dat zie ik wel veel 

in discussies, dat onderwijs en bedrijfsleven onvoldoende 

op elkaar aansluiten. Hoe ga je dat in de huidige 

arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen.

•  Voordat ik docent werd, ben ik begonnen bij MBO 

scholen om te recruiten. Er zijn veel bedrijven die 

gewoon zeiden: wij doen niks met mbo’ers!

•  Als je kijkt naar accountancy, dat wordt adviseren. Cijfer is 

een taal, daarmee kan je bedrijfsprocessen optimaliseren. 

Je bent adviseur van de toekomst.

•  Ik begrijp dat register accountant deel. Dat is 1 klas op 

onze school. Maar de rest?

•  Zij kunnen ook adviseurs worden. Belasting adviseurs. Er 

zijn heel veel kansen voor die jongeren.

Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit? 

•  Het ouderwetse buurtgevoel, niet meer het ik-ik. Dat we 

het weer terug komt dat we gezamenlijk iets moeten 

doen. Dan zit je in een restaurant, dan zitten ze op hun 

telefoon, gaan ze door en dan gaan ze eten. Terwijl vroeg 

hield ik het handje van mijn meisje vast en gingen wij 

samen in gesprek. Dat mis ik. Het is een stuk minder 

geworden. Mijn droom is dat het weer terug komt, 

persoonlijke contact. De samen cultuur moet terug 

komen. We hebben dan geen voedselbanken meer 

nodig, dan kan de buurvrouw eten brengen naar een 

gezin. Het is toch voor de zotte dat de voedselbank het 

eten moet verzorgen.

•  In een ideale wereld worden de verschillen kleiner. In 

deze wereld worden de verschillen tussen arm en rijk 

groter. In de ideale wereld vertragen we en denken we 

na over de juiste oplossingen. I.p.v. heel snel oplossingen 

bedenken, die later niet zo goed blijken te zijn.  Werken 

aan structurele oplossingen, dat bedoel ik met vertragen.

•  Vertragen bedoel je dus in gedrag?

•  Juist. Nu gaan we als een minderheid iets roept. Dan 

komt het gelijk in een talkshow, en moet de politiek 

iets vinden. Daar moeten we van af. We moeten in dat 

opzicht vertragen. 

•  In een ideale wereld gaan ze samen naar elkaar luisteren. 

Het gevoel hebben dat je grip hebt op je leven. Met al die 

technologische ontwikkelingen, heb ik soms het gevoel 

dat ik geen grip heb. Dat is niet altijd een fijn gevoel. 

Ik denk dat daar al een stukje… voor mij zou het heel 

concreet zijn, bewust zijn op de manier van wat je eet, 

waar het eten vandaan komt. Dan heb je bewustwording 

van de voedsel problematiek. 

•  Wat ik ook heb ervaren is dat heel veel ouderen. Ik zie 

in mijn wereld, de ouderen van nu veel meer doen. Dan 

dat het eigenlijk vroeger was. Kijk naar het opvangen van 

kinderen, man en vrouwen moeten samen hypotheek 

betalen. Klein kinderen moeten naar opvang, niet altijd 

goed. Mijn gewenst beeld is dat net als in Scandinavische 

landen, is dat het normaal is om op 10 uur op je werk 

te komen zodat je je kinderen naar school kan brengen. 

De flexibiliteit in het bedrijfsleven, dat daar op wordt 

ingespeeld.

•  Mijn ideaal: zelfvoorzienende wijk, op het gebied van 

groente en fruitteelt. Circulaire gedachte wordt een 

norm. Glas gaat kapot, kan ik er nog wat van maken? Dat 

is voor mij kort die visie.

•  Ik heb energie-neutraal staan. Investeren in innovaties. 

Ik spreek veel jongeren die een startup willen beginnen. 

Voor mij zou het ideaal zijn, als de jongeren de kans 

krijgen om te netwerken en financiering krijgen om een 

eigen bedrijf kunnen starten om aan een betere wereld 

kunnen. Dat startuppers meer gesteund worden tijdens 

de studie. Dat je tijdens je studie kan netwerken, en dat je 

dan daarna na je studie kan beginnen. 

•  Is dat ook een beetje personaliseren van onderwijs? Dat 

is wat ik ook merk. Het gaat om presteren. Je wilt meer 

wisselwerking met bedrijven.

•  Ja dat klopt.

•  Saxon zijn ze hier ook mee bezig. 



Pagina 48 Verslag landelijke dialoog bijeenkomst November 2018

•  In de ideale wereld zeggen jullie dat onderwijs en 

bedrijfsleven meer met elkaar bezig zijn. Is dat wat je 

bedoelt?

•  Ja zeker. Meer samenwerken.

•  Mijn droom is meer in de leefomgeving. We moeten daar 

meer secuur mee zijn. Ik heb een kameraad in delft, die 

boer is. Hij heeft een mega bedrijf in bio. Is zijn omgeving, 

is hij zo’n rustpunt.  

Totaal geïntegreerd. Hij bakt zijn eigen brood, heeft zijn 

eigen vlees. Als je ziet hoeveel mensen dat trekt, dat is 

niet normaal.  

Ik zit dan in Westland, ik zeg jongens ga daar nou eens 

kijken. Als ik zie wat aan bossen in Westland is gekomen 

etc., dan is dat mooi. Maar het kan natuurlijk veel mooier.

•  Vergroening kan ook in het bedrijfsleven. Een mooi 

voorbeeld is Breeam. Dat soort dingen hebben veel meer 

effect. Dat is precies voor Rabobank een kans. Dat je mee 

denkt. Hoe kunnen gebouwen en natuur meer 1 zijn. Dat 

het gelijk in het begin wordt meegenomen. Dat is een 

mooie kans. 

•  Samenhang in de droombeelden? Wat zijn de 

succesfactoren?

•  Ik denk dat het keyword is: samen. We moeten het met 

zijnn allen doen.

•  Een stukje natuur en bouw dat het geïntegreerd moet 

zijn.

•  Leefomgeving. Hier ziet ook voedsel in.

•  Andere kant hoor ik dan ook veel mensen zeggen 

realiteit. 

•  Het woord duurzaam vind ik misplaatst vaak.

•  Duurzaam en toekomstbestendig.

•  Ik denk dat door het vertragen, je uiteindelijk gaat 

versnellen.

•  De Zuid-Afrikanen hebben een mooi woord: we moeten 

met elkaar aan volhoudbaarheid van de wereld werken, 

maar wel op een realistische manier. Als je teveel gaat 

polariseren, dan kan het ook nadelige effecten hebben.

•  Het kan inderdaad ook tegen werken. Dat mensen 

zeggen dit gaat toch niet, dan kan teveel energie kosten 

en dan gebeurt er niks.

•  Je moet oppassen dat krijgen geen lege hulzen krijgen.

•  Je hebt met mensen te maken. Jouw visie en mijn visie 

ligt op een ander level dan voor andere mensen. 

•  Dat is het probleem met politiek, die zetten soms jaartal 

van het doel te ver. Dan denken mensen oh nog 30 jaar. 

Dan blijven er teveel achter.

•  Daarom is de term volhoudbaar zo mooi!

•  Ik zit te denken aan vertragen. Generieke maatregelen 

helpen vaak niet. Er zijn altijd groepen die gaan roepen 

dat werkt niet voor mij. 

•  Mensen worden nu dingen opgelegd, en dan komt er 

veel weerstand.

•  De kern is: als je de intrinsieke motivatie van mensen kan 

pakken. En iedereen zijn eigen tijd gunt. Maar wel doen. 

En hoe je dat moet doen dan weet ik het ook niet.

•  Groot denken en klein beginnen he.

•  De kunst is om iedereen mee te krijgen. De jongens die 

bij stoplichten een zak van de Macdonalds uit de auto 

gooien.

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

•  Rabobank kan kennis delen

•  Rabobank heeft te weinig kennis, we kunnen kennis 

mobiliseren. Maar we hebben zelf te weinig kennis. 

•  Ik denk dat het klopt. De wijsheid heeft Rabobank niet, 

maar ze hebben we het netwerk. 

•  Ik sluit me aan bij Patricia, we vertragen de wereld om 

uiteindelijk de ontwikkeling te realiseren. Soms lopen we 

in kreten te hard.

•  Er ontstaat veel kennis. Je moet ze koppelen. Er is vaak 

veel kennis, die op de plank ligt. Misschien moet je naar 

een kennis coördinator gaan, die weet waar je kennis 

kan halen. De bank zou dat kunnen doen. Maar ook 

overheden. 

•  Het gaat meer om samenwerking.
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•  Ik ben lid bij de Rotary. En wij hebben als thema: be the 

inspiration. Dat is natuurlijk wel waar.

•  Kennis uitwisselen is belangrijk.

•  Het gaat niet om geld investeren, maar om kennis 

bundelen en partijen bij elkaar brengen.

•  Het gaat ook echt om internationalisering. Internationale 

partijen samen brengen. Rabobank heeft dit 

internationale netwerk. Dit zou je kunnen mobiliseren. 

Wat kunnen we van elkaar leren?

•  Internationaal spelen er veel culturen. Wat hier in 

Nederland speelt, de omstandigheden, dat krijg je niet 

onder de voet in het buitenland. Er gebeuren in China 

dingen, die hier maatschappelijk niet acceptabel zijn. 

•  Rabobank moet oog houden voor kleinschalige 

projecten. Rabobank zou een rol kunnen spelen in het 

faciliteren van de grootschaligheid in kleine regio’s. 

•  Wij doen nu met Rabobank, heel kleinschalig, Rabobank 

coaching. Elke keer gaat een klein select groepje mbo’ers 

in gesprek met Rabobank medewerkers. Ik denk dat 

studenten veel baat bij hebben om hun netwerk te 

vergroten. Daar zou Rabobank hulp bij kunnen bieden. 

En dan op verschillende manieren. 

•  Ik denk dat het voor andere studenten (die geen bedrijf 

willen beginnen) die moeten ook de kans krijgen om 

te netwerken. Mijn doel is een bedrijf beginnen. Maar 

andere mensen hebben andere doelen. Ik zou het 

goed vinden als de Rabobank met zulke soort doelen 

ons daarin tegemoet komt. Wij moeten ook jullie kant 

opkomen. Meer samenwerken. 

•  Ik denk dat het belangrijk is dat je in het begin van je 

studie al getriggerd wordt. Dus meer personaliseren. Niet 

alleen meer in de klas zitten.

•  De manier waarop jij het beschrijf is dat het gebeurd 

bij jouw op de opleiding. Op het MBO gebeurt dat veel 

minder. Wij bedenken zelf projecten. Dat zou veel meer 

kunnen. Om die studenten meer kennis te laten maken. 

Het wordt tegen gehouden door het bedrijfsleven.

•  Er wordt te vaak nee gezegd. Het ging er om dat de mbo 

studenten kunnen proeven. De grotere bedrijven in 

Utrecht hebben we benaderd, er is veel nee geweest. Ik 

begrijp dat er veel praktische opleidingen zijn etc. Maar 

een mbo-er wilt niet alleen een handje zijn. 

•  Het bedrijfsleven heeft de taak om alles te verbinden. 

Zodat ze meer zien. Studenten zijn vaak gefocust op hun 

studie. We moeten het rondje helemaal maken, waarin 

het bedrijfsleven dit kan doen. De rol van de Rabobank 

zou verbinding kunnen maken. 

•  Moet Rabobank zich niet met meer dingen bezig houden 

dan allen euro’s. Er is zoveel meer data dan euro’s. Moeten 

er niet andere businessmodellen komen?

•  Data bewaren voor mensen, waken over data. 

•  Bij de dialoog met Rabobank fruitteelt kwam er uit dat 

ze hun bedrijf willen benchmarken. En de vraag was 

kan Rabobank hierbij helpen? Waarom zou je hier niet 

gewoon geld mee kunnen maken? Want het is gewoon 

waardevolle informatie.

•  Hoe kan je die data verantwoord inzetten om dit te 

bereiken?

•  Het gaat ook om intrinsieke informatie. 

•  Rabobank moet daar zich niet mee bemoeien. Ze kunnen 

adviseren, maar ze kunnen niet echt mee gaan beslissen. 

Dan moet je de kennis hebben als je dat wilt, en dan 

moet je daar in investering. Die netwerk functie is al groot 

genoeg.

•  Ik zit hier de heel de tijd over na te denken. Wat is het 

verdien model van Rabobank? Hoe moet ik dat voor me 

zien?

•  Ik dacht misschien aan.. je zou ons als mbo studenten 

kunnen helpen, en dat je dan als Rabobank zegt wij 

willen wel dat je ons helpt in de toekomst.

Dialoogbegeleider: Margit van den Berg

Verslaglegger: Fadouah Ajjaji
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Tafel 8

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.

• Van de Roggeveenstraat in Den Haag, bewoners van deze 

straat gaan de 65 woningen kopen met elkaar om sloop 

te voorkomen, een eigen wooncoöperatie met elkaar 

opzetten. Van oud kraker activist naar samen-werken aan 

leefbaarheid in de straat.

• Uit Noorden, ledenraad Drachten, vrouw en 2 kinderen, 

agrarisch makelaar. Vindt het belangrijk om de agrarische 

ondernemers te vertegenwoordigen in de ledenraad. 

Staat open voor vernieuwing in de Agri/Food keten.

• Programmamanager  Regio Campus in Meppel; focus op 

verbinden  zorg, onderwijs en bedrijven.  Zetten zich in 

voor een vitaal woon- en vestigingsklimaat in Meppel. 

Regionomie dichtbij en betrokken.

• 61 jaar, uit Sittard, lid ledenraad Rabobank Sittard, 40 

jaar gewerkt als secretaresse bij DSM, gestopt ivm zorg 

moeder. 

• Rabobank, compliance officer, woont in Eindhoven. 

Reislustig en interesse in diversiteit mensen in onze 

samenleving. Leren van elkaar met elkaar. Motto Praten 

met mensen i.p.v. over mensen.

• Getrouwd , twee dochters, Den Haag. Helpt als purpose 

ondernemer bedrijven in de transitie van  geld-gedreven 

naar betekenis-gedreven. Van hard werken naar werken 

met je hart voor een hoger doel.

• 16 jaar, Veenendaal, MBO Utrecht, Bedrijfseconomie, vindt 

het als jonge student verrassend en erg leuk om mee te

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

•  Freestyle voetballer, benaderd door Fox Sport, om mee 

te doen in een reclame die landelijk op tv kwam, dat was 

een hele gave ervaring. Mooi op die manier een landelijk 

podium te krijgen en free style voetbal te promoten om 

meer jongeren te laten bewegen. 

•  Na studie gebruik gemaakt om een tijd om de wereld 

te reizen, ook ontwikkelingslanden, dat heeft me 

veel gebracht. Ervaring in Peru: oase van bomen. 

Dacht dat er vroeger veel meer bomen stonden. 

Door klimaatverandering worden de oasen kleiner. 

Argentinië, veel droge grond. Veel mensen trekken weg 

uit platteland en gaan naar de steden. Dit zou anders 

moeten, dit is wel een maatschappelijk iets waar we met 

elkaar aan moeten werken. Dit was in 2007.

• In Nederland kunnen we door kennis en 

ondernemerschap in de agri sector de keten 

verduurzamen.

•  Betrokken bij City marketing in Meppel, in de vorm van 

vrijwilligerswerk. Als stad profileren wij ons op geluk, dus 

op de zachte ipv harde kant. Het moet goed zijn om hier 

te leven. Geen commerciële citymarketing. We willen 

iedereen daardoor erbij betrekken. Trots op het feit dat 

dit door vrijwilligers tot stand komt. Moet je echt samen 

doen. Mensen maken de leefomgeving.

•  Ervaring Roggeveenstraat; dat initiatief is ontstaan 

door een sloopbesluit. Als je een positief standpunt als 

uitgangspunt neemt, kom je veel verder ipv een negatief 

uitgangspunt. Van activist naar creator door samen te 

werken aan een leefbare straat.

 doen vandaag. Als hobby freestyle voetbal.

• Lid van RvC Rabo Hart van Brabant, deze week nog 

dialoogsessie gehad bij Rabobank over Veilig Wonen. 

Werkt in sportwereld, zijn motto: een gezonde geest is 

een gezond lichaam, heeft ook zitting in diverse andere 

lokale besturen.
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•  Hilvarenbeek heeft 9.000 inwoners, daarom heen kleine 

kernen met 1200 inwoners. Daar was een dorpscafé, die 

kon niet meer bestaan. Inwoners zijn toen opgestaan, 

400 inwoners hebben een aandeel gekocht. Is een 

dorpscoöperatie geworden. Ander initiatief: Kerk krijgt 

een andere bestemming door kinderopvang. Trekt weer 

meer inwoners, er wordt meer besteed in Hilvarenbeek. 

Door een probleem om te zetten in een kans! Kun je ook 

doortrekken naar sportverenigingen. Mensen deelgenoot 

maken om van een probleem naar een oplossing te 

komen.

•  Transitie van welvaart naar welzijn. Daar sta ik achter. 20 

jaar als adviseur bij bedrijven gewerkt om reorganisaties 

door te voeren, veel mensen ontslaan. Was succesvol, 

goede verdiensten, maar uiteindelijk diep ongelukkig. 

Heb baan opgezegd, en volg nu mijn hart door als 

purpose ondernemer bedrijven te adviseren die 

van betekenis willen zijn ipv alleen maar geld willen 

verdienen.

•  We hebben genoeg welvaart in NL, maar het gaat om 

een betere verdeling. Niet teveel focus op groei. Er is 

meer dan genoeg. Het gaat meer om zingeving in een 

betekenisvolle samenleving. Welzijn is veel belangrijker 

dan groei van welvaart.

•  Alles moet meetbaar en smart zijn. Het verschilt heel erg 

per stad/gemeente hoe het opgepakt wordt. Hoe wordt 

het iets van ons allen? 

•  In gemeente Stein wordt geïnventariseerd hoeveel 

voorzieningen er nog zijn. Welke accommodaties en 

verenigingen zijn er, wat zijn de behoeften van mensen? 

Hoe kunnen we die accommodaties het beste benutten? 

•  Ik geloof zelf heel erg in bottom-up, laat het vanuit het 

de mensen en partijen zelf komen. De charme ligt in het 

wiel opnieuw uitvinden. Eigenaarschap en samen Doen.

•  Ik heb me ingeschreven bij een organisatie die 

advies geeft aan gemeente Eindhoven. Gaat oa over 

diversiteitsvraagstukken. Aantal initiatieven waren vanuit 

de gemeente zelf opgezet; daarin werd niet bereikt 

wat ze wilden doordat de verbinding met de relevante 

groepen niet goed werd gelegd. Door bemiddeling 

een brug gecreëerd, waardoor je later niet meer nodig 

bent, gaat het project vanzelf vliegen. Je kunt beter de 

verbinding echt leggen dan alleen de intentie hebben. 

Door samen op te trekken, creëer je meer eenheid. 

•  Stel dat Rabobank zichzelf de vraag stelt: hoe kunnen wij 

onszelf overbodig maken? 

•  Dat neem ik iedere dag mee in het werk dat ik doe. 

•  Eigenaarschap, overzicht en menselijke maat als 

ingrediënten tot succes. Het wordt altijd heel snel te 

algemeen, waardoor je mensen verliest onderweg. Ik 

geloof dat je op dat niveau ook echt het verschil kan 

maken. Begin klein. Bank moet zich meer openstellen 

voor nieuwe trends en juist dat wat afwijkt. Meer ruimte 

voor individuen en uitzonderingen, wel binnen de 

grenzen uiteraard. De kracht van proeftuinen benutten.

•  Twee voorbeelden uit mijn eigen dorp: nieuwe bewoner 

kleine kern ervaart dat als een warm bad. Syrisch gezin: 

in het dorp spreekt men je aan, in de stad wordt je 

genegeerd. Gebruik de energie en warmte van kleine 

kernen als vliegwiel. Als Rabobank een rol spelen in het 

versterken van de kleine kernen en verbinden om te 

leren van elkaar.

Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit? 

•  Nederland wordt het Bhutan van het Westen. Focus 

op Bruto Nationaal Geluk ipv Bruto Nationaal Product! 

Iedereen is welkom, grenzen gaan open. Meer 

samenlevingsvormen. NL wordt een rebel in deze 

transitie. Dat durven wij gewoon!

• Mijn droom is dat over vijf jaar in NL iedereen samen 

redzaam is. Persoonlijk ben ik het niet eens met term 

zelfredzaamheid. Dit moet samenredzaamheid zijn. Ik 

heb ook een idee: een oudere hand in de hand met een 

jongere. Binnen vijf jaar heeft elke oudere een buddy van 

een jongere. Dat moet haalbaar zijn. Rol Rabo: aanjagen 

en stimuleren. Zit in veel plaatsen. Als je in elke regio 

als Rabo in netwerken zit en dan stimuleren om tot een 
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gezamenlijke aanpak te komen. Er zijn heel veel ouderen 

eenzaam. Niet alleen ouderen. Maatschappelijke stage 

inzetten.

• Buddy vorm kan ook ouderen (medioren) met ouderen 

(senioren). In de praktijk werkt dat goed.

• Omdat ik er doelgroepen aan koppel is dat er ook echt 

een intrinsieke motivatie bij jongeren zit. De Rabobank 

heeft in Meppel eo een Regionomie opgezet. Een mooi 

voorbeeld van hoe Rabo zich inzet in regio: verbinding 

met inwoners, ouderen, verenigingen, bedrijfsleven. 

• Mijn droom ligt in een stukje mindset, met focus 

op scholing. We zijn onze nieuwe generatie aan het 

opleiden op een manier waarbij de focus ligt op winnen 

en resultaat. Dit moet veranderen wil je de mindset 

veranderen, jongeren bewust maken van hun rol een 

bijdrage te leveren aan samenleving. Rol Rabo: Rabo 

moet ook continu veranderen. Deze kennis zouden wij 

meer moeten inbrengen bij scholen, kunnen hen daarbij 

helpen. Verbinding is de rode  draad in alles.

• School is heel erg prestatiegericht, als je het niet goed 

doet, ga je niet over. Daar leer je niet veel van. Je kan 

ook denken: ik heb nu deze fout gemaakt, dat gaat me 

niet meer gebeuren. Als je een slechte dag hebt, blijf 

je bij wijze van gelijk zitten. Vergelijk het met het keer 

een fout maken bij een bedrijf, wordt je ook niet direct 

ontslagen. Aandacht voor ieders talent en ruimte geven 

om jezelf te ontwikkelen helpt jongeren om zelfstandig 

te ondernemen.

•  We leven in een wereld waarin we steeds meer willen, dat 

nemen we ook in de opvoeding mee. Ik zou ouders wel 

eens willen horen hoe ze nu tegen beroepen aankijken 

zoals stukadoor. 

• Ik heb moeite met een droom formuleren. Dan wil ik 

dat ie of wel of niet gebeurt. Vooral het samen spreekt 

mij aan, je hebt kartrekkers nodig. Niet alleen financieel, 

maar ook vanuit visie. Ik ben positief verbaasd over de 

betrokkenheid van ledenraad bij de bank. Ik mis de 

bekendheid van het coöperatiemodel van Rabo naar de 

samenleving. Ik zou meer naar de samenleving willen 

gaan, ontmoeten. De Rabo kan een rol spelen samen met 

Gemeente om mensen te verbinden. Bijv. ouderen die 

niet zelf meer op stap kunnen voor een kop koffie. Je ziet 

altijd dezelfde mensen op bijeenkomsten van Rabo. Hoe 

ga je de nieuwe groep binden? 

•  Je kunt met doelgerichte activiteiten wel meer mensen 

bereiken. 

•  Ik heb een andere droom, meer gericht op de agrarische 

sector. Die staat onder toezicht. Een boer krijgt betaalt 

voor wat ie levert. Met blockchain zou je boeren kunnen 

helpen voor betaalafspraken (voorwaardelijke betaling) 

en toegevoegde waarde in de keten transparanter 

maken. Daarnaast wereldwijde vraagstukken op gebied 

van klimaat en voedsel. De crux zit ‘m in  met zo’n weinig 

mogelijk input (minder mineralen, voedingsstoffen, 

brandstof en mest)  productie kunnen bedrijven. Daling 

van inkomen is een bedreiging voor boeren. Op een 

korte termijn zouden we naar een systeem moeten dat 

we met natuurlijke bronnen (zoals zon) melkproductie 

kunnen bedrijven. Als de zon blijft schijnen kunnen 

we met minder input toe. Daar moet een doorbraak in 

komen.

•  Ik heb ook een droom dat het verschil tussen rijk en arm 

kleiner wordt, dit wordt steeds groter. Wat zou Rabobank 

hier in kunnen doen? Dat weet ik nog niet, de rol van 

Rabo draait toch voornamelijk om geld. We moeten naar 

een verschuiving: niet meer een hoog salaris omdat je 

slim bent, maar meer gericht op de toegevoegde waarde 

die biedt. Ieders talent optimaal kunnen benutten. 

Inzetten op No Socal Waste en een leven lang leren.

•  Voorbeeld verzoek tot crowdfunding; als je het actief gaat 

opzetten, is er wel belangstelling. Rabo zou daar een rol 

in kunnen spelen. 

•  In NE produceren we zoveel voedsel, dat kun je niet 

alleen in NE kwijt. Daarvoor blijft export belangrijk. De 

lobby partijen kloppen ook aan bij Rabo, omdat Rabo 

macht heeft als marktleider in F&A sector.

•  Vertrouwen, juist vanuit burger is belangrijk. Praten met 

mensen i.p.v. over mensen maakt daarbij het verschil. 

Sociale innovatie is nodig om betrokkenheid te krijgen 

zodat mensen er meer toe doen.
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•  Kan de export agrarisch duurzamer? Ik heb gezien dat 

er bepaalde Deltagebieden zijn; daar is de sector heel 

succesvol. Ze voeren met boot spullen in, er is voldoende 

water, grond zeer vruchtbaar (kleigrond). De fabrieken 

clusteren zich in die Deltagebieden, sterke agrarische 

sector. Dat brengt wel vervuiling met zich mee. Er is een 

lobby gaande; dat je in dat cluster moet zitten, omdat 

het heel efficiënt werkt. Als je naar CO2 kijkt, is dat juist 

helemaal niet zo interessant. We kunnen topproducten 

blijven maken, maar het duurzamer doen. Je hoeft hier 

niet voor te importeren. Rabobank zou hier een rol in 

kunnen spelen met haar wereldwijde netwerk. 

•  Ik zou ook meer gaan voor diversiteit. Zoals de 

groentetuin. 

•  Ik denk dat Rabobank op het gebied van duurzaamheid 

in agri sector een grote rol kan spelen. 

•  Alles valt of staat met intrinsieke motivatie en 

eigenaarschap.

•  Ik heb mijn twijfel over de haalbaarheid van de missie van 

de Rabobank Growing a better world together. Als ik ook 

kijk naar Bankieren 3.0 en de reorganisaties dan zijn er 

steeds minder mensen werkzaam bij de Rabobank.

•  Als je het over vertrouwen hebt, dan moet je als bank 

transparant zijn en zeggen: we zijn er nog niet, dit is nog 

fout, maar daar gaan we mee aan de slag. Wees eerlijk in 

wat er goed en fout gaat. Durf je kwetsbaar op te stellen. 

En dat hoor je niet helemaal terug  in het verhaal van 

CEO Rabobank. Zonder kwetsbaarheid minder kracht.

•  Ik had eigenlijk vooraf niet zoveel vertrouwen in deze 

bijeenkomst; het gaat uiteindelijk toch ook weer om 

het geld. Ik krijg er nu wel een beter gevoel bij, door de 

onderwerpen die nu op tafel komen. We hebben het 

echt over de toekomst van Nederland. 

•  Wij hebben ook de ervaring gehad dat een voetbalveld 

gesaneerd zou worden. Toen hebben we mensen 

verzameld om het te behouden. Mijn droom is dat elke 

gemeente een vereniging heeft van inwoners in de 

gemeente, die ervoor zorgt dat de belangrijke zaken 

behouden blijven. Als ik morgen minister President zou 

zijn, dan zou ik:  gemeente-verenigingen van inwoners 

gaan formeren. Scholing doe je omdat het moet. Ik denk 

dat het beter werkt om mensen die niet gemotiveerd zijn 

alvast te laten werken, omdat ze daar beter in zijn en ook 

vakmensen extra te waarderen.

•  Dat waar je heel goed in bent beter maken. Hoe kunnen 

we eerder ontdekken waar jongeren goed in zijn?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Rabo talent selfmanagement in onderwijs en 

bedrijfsleven versterken door te verbinden met kennis en 

netwerk.

•  Inzetten op competenties is heel belangrijk in onderwijs 

en bedrijfsleven.

•  We leven in een kennis/netwerk samenleving waarbij de 

oude lineaire economie niet langer duurzaam houdbaar 

is. Hoog tijd voor de transitie naar een gezonde meer 

circulaire economie.

• Rabo kan rol spelen om nieuwe businessmodellen in 

de betekenisvolle economie mogelijk te maken door 

verbinden van kennis, netwerk en faciliteren in de ketens.

•  Begin een zusterbank ‘De Rebelbank’ die de oude 

Rabobank gaat helpen in transitie. Wees transparant 

en durf je kwetsbaar op te stellen. Sociale innovatie en 

mensen eigenaarschap laten voelen kan leden meer 

participerend inzetten.

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  
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•  Rabo kan haar netwerk, regionale aanwezigheid 

benutten om jongeren en ouderen samen te brengen 

(buddyschap) 

•  Investeer als Rabo in een Regionomie: verbindt inwoners, 

bedrijven en verenigingen 

•  Zet als Rabo je ‘veranderkennis en – ervaring’ in om 

vernieuwing/verandering in onderwijs aan te jagen

•  Draag als Rabo meer je coöperatieve model uit; werk 

samen met gemeenten om wijken te versterken.

•  Rabo kan partijen samen brengen of initiatieven als 

crowdfunding kunnen helpen opzetten

•  Om initiatieven te laten slagen heb je niet alleen 

kartrekkers met geld nodig, maar ook mensen met visie 

en die het vanuit intrinsieke motivatie doen

•  Rabobank kan een rol spelen in het helpen 

verduurzamen van de agrarische sector met haar 

wereldwijde netwerken. 

•  Rabobank kan op maatschappelijke thema’s 

community’s met ondernemers, inwoners en (semi) 

overheid. Voorbeeld community Samenredzaamheid,  

Betekenisvolle Economie, Duurzame Mobiliteit, Energie 

Transitie, Vitaliteit en Leefbaarheid.

•  Als Rabobank partnerschap sluiten op eco-zone 

gebied. Voorbeeld Brainport regio en bestaande 

netwerken verbinden en elkaar op strategisch, tactisch 

en operationeel nivo op weg helpen met focus op het 

versterken van de vitaliteit in de regio (eco-zone). 

Fase 5

• Rode draad van de dag is: DOEN. Dat is wat ik zelf ook 

meer wil gaan doen.

• Meer gedachtengoed van onze oprichter Rabobank uit 

gaan dragen, om de verbinding te maken

• Als er problemen zijn en er zijn geen mensen die het 

oppakken, dan sta ik op! Luc de changemaker. 

• Wat we in Hilvarenbeek doen is al heel goed, kan een 

mooie pilot zijn voor de betekenisvolle ‘Rebelbank’. Ik 

wil voor mezelf duidelijker krijgen wat rol van Rabobank 

kan zijn. Ik ga de uitkomsten ook actief delen in de 

coöperatiecommissie 2.0. van de Rabobank waar ik aan 

deelneem. 

•  Samen met buren verder werken aan een fijne 

leefomgeving in de straat, dat werkt. De functie van een 

bank is ook nog steeds een waardevolle rol, het kan je 

ook behoeden voor risico’s.  

• Ik heb mooi bevestigd gekregen dat iedereen zo kijkt 

naar dat wat ik belangrijk vind: focus op welzijn. Ik heb 

vandaag de kracht van dialoog ervaren. Ik wil nog wel 

eens oordelend zijn. Je kunt beter in dialoog blijven om 

echt wat te kunnen realiseren. 

•  Ik organiseer een sportevenement in ons dorp. Doel 

hiervan is leefbaarheid. Dat doe ik al. Voor de toekomst 

wil ik meer onder de aandacht brengen dat de agri-sector 

dezelfde output kan leveren met minder input.

•  Ik vind diversiteit heel belangrijk. De Rebelbank 

vasthouden voor die groep die vanuit een oud patroon 

kijkt naar Rabo. Neem dat mee in de campagne en de 

missie. Leg meer de focus op maatschappelijk karakter. 

Als ik niet in de ledenraad had gezeten, had ik dat niet zo 

ervaren. 

Dialoogbegeleider: Frank van der Zanden

Verslaglegger: Evelien Olsder
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Tafel 9

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.

•  Ik kom uit Nieuwegein, was ondernemer en nu 

gepensioneerd. Mijn persoonlijke touch: meer 

respect hebben voor elkaar en oprechte en eerlijker 

samenwerken met elkaar. 

•  Nijmegen, onder andere commissaris bij Rijk van 

Nijmegen. Technologie als een kracht zien om armoede 

uit te roeien. Regionale transitie: met al het geweld van 

Trump, meer van Zuid naar Noord. Mobiliteit, we willen 

allemaal veel vliegen en reizen, andere kans om gevoel 

van mobiliteit te houden. Daaraan gerelateerd: veel CO2 

vervuiling. Lijkt me ook een enorme kans. Zeker ook met 

voedsel. 

•  Landsteden Harderwijk, 4de jaars student. Delta robot 

aan het maken. Studenten kennen bedrijven niet goed. 

Dat kan beter.

•  Ik woon in Waalwijk, freelance communicatieadviseur 

en tekstschrijver en schrijf het lokale ledenmagazine 

dichterbij. Veel zinnigs gehoord. Uitdagingen: wens 

tot samenwerking  en co-creatie en daar tegenover 

de individualisering. Hoe gaat dat samen, duurzame 

voeding, landbouw, hoe doe je je boodschappen, waar 

kies je voor? Onderwijs en bedrijfsleven, kan meer op 

elkaar aansluiten. Je ziet dat het kan werken, maar het gat 

is te groot. Dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen. Impact 

van media, sociale media. We zijn achter een scherm 

gekropen. Hoe kan het constructiever gaan bijdragen. 

Wat is de impact? Laatste kans: sterke netwerk van 

Rabobank zowel lokaal als regionaal, mensen aan elkaar 

te verbinden. 

• Schinnen, voor VONCW gewerkt, nu een jaar fulltime 

ondernemer. Samenwerken over het eigen belang heen. 

Eigen bedrijf: verandering op de arbeidsmarkt begrijpen 

en daar op inspelen. Ik zie dat mensen op een andere 

manier willen gaan werken. Bij studenten, die kijken op 

een andere manier naar de arbeidsmarkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten kennen vaak de bedrijven niet, en wat ze 

doen. MKB bedrijven kunnen niet in contact komen met 

de studenten. Daar helpen we bij. 

• Harderwijk en kunstenaar. Uitdagingen, kansen en 

mogelijkheden. Meer en beter inzicht van de noodzaak 

dat er grote problemen zijn. Ander issue, we leven in 

een gemêleerde samenleving met andere gedachtes 

en overtuigingen. Het gesprek aangaan met elkaar, 

waar hebben mensen nodig. Wat ligt in het hart. 

Technologie omarmen en daarmee versnellen. Ik denk 

dat het belangrijk is dat je het omkeert, neem gewoon 

de zorg. Keerzijde is dat als we niet versnellen dat er een 

probleem is. Samen sterker zijn, op gang  brengen van de 

relevantie om samen. 

• Commissaris bij Rabobank Vaart en Vechtstreek. Van 

oorsprong accountant. Ik weet dat het een goed 

geconstrueerde en degelijke bank is, goed in de 

wet en regelgeving. We worden getoetst, we zijn 

een betrouwbare partner in de samen leven. Ook 

in de energietransitie, we kunnen goed financieren. 

Voedselproblematiek, van oorsprong food en agri 

bank, daar is zo veel kennis. Die moeten we niet alleen 

uitdragen in Harderberg en Ommen, maar ook in nieuw 

zeeland. 

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

•  Als de tweede exporteur qua voeding. De technologie 
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zit echt in Nederland. Ik geloof dat er in china 50 steden 

genoemd zijn met meer 1 miljoen inwoners, dat krijg je 

niet aangevoerd. Dat moet je in de stad zelf produceren, 

verticale groeien met juiste klimaat. Banking for Food en 

die technologie naar de grote wereldsteden. Bestaande 

infrastructuur en technologie, maar ook hoe je dat 

besteld, via je telefoon. Daar kan je een enorme rol 

spelen. Klimaatbeheersing, bouwers, kassenbouw uit 

Nederland, belichting uit Nederland, philips, veredeling 

van zaden. 

•  Dat zijn trajecten waar grote jongens aan mee doen, 

wat doet MKB? Dit soort vraagstukken, maar hier komt 

geen MKB bedrijf aan te pas, is alleen voor grote jongens 

weggelegd. Dit zie ik ook in de regio. Tweederde van de 

boeren in Limburg heeft geen bestaansrecht. Daar gaat 

het over mijn verdienmodel in de regio. Businessmodel 

kunnen switchen. Niet meer via de veiling, maar 

rechtstreeks naar de Aldi leveren, of een bed and 

breakfast. 

•  Mijn vertrekpunt was anders. 

•  Deze week is geopperd om juist lokale fruit en groente 

meer te promoten door de regering. Dan heb je het over 

duurzaamheid, eten uit NL en op het moment dat ze 

groeien. Biologische en duurzame voeding is duurder 

dan komkommer uit Verweggistan.

•  Je moet het beide doen. NL zorgen dat ze de positie 

behouden. En Rabo kan daarbij helpen. Hoe kunnen we 

MKB meenemen. Degene die het hardst rent kan de rest 

ook meenemen. 

•  Je ziet een aantal Rabobanken die maken mensen vrij: die 

blijven buiten bestaande bankkanalen. Ik heb voor mijn 

eigen bedrijf een bankrekening aangevraagd en dat was 

lasting. Het is makkelijker schakelen met iemand buiten 

de bank, die kan innovatiever zijn. 

•  Communities op de arbeidsmarkt. IT technische ZZP-

ers. Sommige vinden het leuk om projecten te doen, 

dus die combineren we en nu pakken we projecten op. 

Ook samen met MKB bedrijven. We hebben geholpen 

bij de bouw van een fietsenkelder voor het station in 

Maastricht, de lokale aannemer miste expertise. We 

zijn een linkedin gaan bouwen met studenten, en we 

organiseren er van alles om heen. Outlet centrum in 

Roermond, daarnaast zit een groot bedrijf dat werkt voor 

de offshore. De groep onder de grote jongens moeten 

we in het zonnetje zetten. 

•  Het triggert het me dat je informele investeerders zoeken. 

We moeten geen lastige partner zijn als Rabobank. 

•  Wat ons zou helpen: we gaan naar Rabobank: bedrijven 

betalen, onderwijsinstellingen niet. Rabobank, doen jullie 

mee als partner. Rabobank doet helemaal niet mee. 

•  Rabobank heeft heel veel inzicht in de markt economie, 

maar vooral traditioneel. Er zijn Rabobanken die wel 

investeren in community. Dat komt niet terecht op het 

hogere niveau. 

•  Ik heb een soort ondernemershuis gebouwd, ik zit in 

de ledenraad van Rabobank, als je je boodschap goed 

verkoopt. Die krijgen ook geld. Naar een hoger echelon 

tillen daarvan is heel lastig. Het is heel moeilijk om met 

kleine baby stapjes ergens te komen. 

•  Wat we zien is dat we een consumptie maatschappij 

zijn geworden. Ik heb een aantal mengkranen, ze gaan 

allebei na 10 jaar stuk. Het is helemaal niet nodig om 

producten te maken die stuk gaan. Rabobank kan hier 

een voortrekkersrol in nemen. Te zot voor woorden dat 

we sperziebonen invliegen uit Kenia, terwijl ze daar 

geen eten hebben. Hoe gaan we trends doorbreken 

en mensen overtuigen dat het anders moet. Ik was bij 

een congres met Herman Wijffels als spreker en zijn 

bespiegeling van de dag, we staan aan het einde van 

het economisch tijdperk wat we hebben gecreëerd. 

We kunnen dit niet volhouden, we moeten iets anders. 

Visionair leiderschap. Rabobank communiceert niet over 

de mooie dingen die ze doen. Daar kunnen we meer aan 

doen. 

•  Je zou de rol meer kunnen pakken. Meer co-creatie. 

Je doet het ook op allerlei maatschappelijke issues. 

Lederindustrie, biologisch herkomst bekend, daar willen 

we best aan werken. Consument maakt het helemaal 

niks uit, die koopt bij de Primark, doet ze een maand 

aan dondert ze weg. Nieuwe schoenen, die zijn nu hip. 
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Maakt niet uit. Ik moet er vandaag goed uit zien. Ik ben 

ook lid van een serviceclub, ik doe veel voor mensen die 

in armoede leven. Heel veel dingen zijn scheef gegroeid. 

Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Wie neemt 

het voortouw? 

•  Iedereen zegt duurzaamheid is goed. Maar laat maar. 

Bank: tweeledig: hoe kunnen we technologie ruimte 

geven. Waarde en inspiratie naar mensen toe. Als je 

echt innerlijk overtuigd bent. Het moet van binnen naar 

buiten werken. Dat moet de Rabobank ook oppakken. 

10 stappen vooruit in ontwikkeling. Kun je iets doen met 

inspiratie? Menselijke aspect. Tijd van de boer is voorbij. 

Inspiratie en verwording: wat leeft er bij MKB en wat leeft 

bij studenten. 

•  Schoonste energiecentrale is gesloten en die was van 

NUON en die was duurder. Schoonste gascentrale, die 

staat stil. Kolen zijn goedkoper. Wordt opnieuw in bedrijf 

gesteld en komt een leiding naar België. 

•  Houten woningen: die scoren op isolatie is 8-9. EPV, 

scoren ze heel slecht op, want ze hebben die dingen niet 

nodig die geïnstalleerd moeten worden voor isolatie.  

•  Proces moet van onderaf aan kan beginnen, Rabo kan er 

aan beginnen, maar nooit alleen. Mijn kleinzoon is 8 en 

die zit er al netter in dan mijn kinderen mbt recyclen. Hoe 

kunnen er regionaal en lokaal mee beginnen. En dat zal 

Rabo voor een deel kunnen zijn? Je moet het verbreden 

naar woningcorporatie en zorginstelling, en onderwijs. 

Dat kunnen we van de minister vragen, maar moet lokaal 

ook worden gedaan. 

•  Als Rabobank, je weet ontzetten veel van je klanten en de 

feiten. 

•  Maar het ook gaan doen. Heijmans dar werkt één van 

mijn kennissen. Toe aan een nieuwe auto, ze moet veel 

de bühne op. Ze kan geen elektrische auto krijgen van 

de leasemaatschappij. Practice what you preach. Mensen 

overtuigen is verkopen en dat kost tijd en energie. Als we 

dat er niet voor over hebben, dan verandert er niets. 

•  Niet te klein denken als Rabobank. Mijn buurvrouw 

werkt voor een organisatie met kindermishandeling. 

Als een kind s nachts mishandeld wordt, dan mag de 

politie dat zeggen tegen de school: take care of this 

child. Groot succes. Minister de Jong is zo geraakt, en 

kan wetsverandering realiseren. Die mensen raken en de 

noodzaak van vernieuwing gelijk ziet. Als je het vanuit 

klein pakt. 

•  Voorbeeldfunctie. Wat je ziet bij veel jeugdzorg, ze 

kunnen het hoofd niet boven water houden. Eisen aan 

medewerkers, en uurtarief is te laag. Rabo kan een rol 

spelen in leasemaatschappij, kan daar een rol spelen. 

•  Wat kan de Rabobank dan betekenen, eerlijk geld voor 

eerlijk werk. Het feit dat er geen uurloon kan worden 

betaald, op landsniveau vinden we dat mensen goed 

betaald worden. 

•  Als Rabobank met concrete vormen komen, op 

hartsniveau. Dat raakt je. 

•  Jeugdzorginstelling gebruikt een kredietfaciliteit, maar 

Rabobank schroeft het krediet terug. Dit helpt niet. Alle 

accountants doen het niet. 

•  Ik zat te luisteren naar lease auto’s. Als de leerlingen 

kunnen helpen met apparatuur vernieuwen en leerlingen 

kennis maken met nieuwe technologie. Dan kunnen 

lease auto’s goedkoper worden. 

•  Hoe maak je de connectie zo goed mogelijk tussen 

bedrijf en school? 

•  Zouden we het opleiden moeten doen in scholen? 

•  Eigenlijk,  ik ben met de robot bezig, heel weinig 

docenten hebben daar verstand van. Moeten we 

opleiden nog wel doen in de scholen. Leerlingen veel 

meer naar de bedrijven doen. 

•  Misschien de eerste twee jaar op school en verder in 

bedrijven. 

•  Of na de basis, MBO eerste twee jaar: keuze maken. Ik 

heb eerst een sportopleiding gedaan. Je moet heel jong 

kiezen. 

•  Voor mijn kind moesten we kiezen uit 3 middelbare 

scholen. Een school is het niet geworden, wat aansprak: 

was heel projectgestuurd onderwijs. Vraag vanuit de 

Efteling: bedenk een oplossing voor de wachtrijen. Je 

hebt oplossingen vanuit management of meer techniek. 

Hele andere manier van leren. 
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•  Meerdere technologieën, meer bedrijven. 

•  Basis wel moet je goed doen, zoals het Nederlands. 

•  De school heeft vijf uur O&O, dan wordt aan project 

gewerkt.

•  Onderwijs moet veel meer versnellen, hoe leren ze het 

best? Alles staat online. Hoe leren ze echt, wat betekent 

dat over 5 jaar. Het is nu passé. 

•  Tweetalig onderwijs met steenkolenengels. Als ik af en 

toe de correspondentie zie. Veel speelt online af.

•  De studenten zelf, mijn zonen, zeggen dat online ze soms 

betere uitleg krijgen.  

•  Neem een iets grotere stap, wat gaat de toekomst zijn. 

Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit? 

•  Dilemma. Ik moet een andere benzine auto, of een 

komkommer. Bewustwording of communicatie. Brandstof 

en toch neemt de consument de keuze. Heb je een rol 

om te zorgen voor een eerlijke prijs? En communicatie, 

dat de consument wel de juiste keuze maken. Omgaan 

met de dilemma’s. Kan je niet mee oplossen. 

• Je kunt een beeld scheppen, wat het zou kunnen zijn. 

• Ik zou de droom hebben.  Rabobank: inspirational 

teaching vraagbaak online: gerelateerd aan zorg etc, ted 

talk rabobank. Mensen kunnen hier naar toe. Waarom kies 

ik wat ik kies. Bank om persoonlijke gevoel te behouden, 

ziet iemand mij nog? En hoort iemand mij nog.  

• Mantelzorg: hoe leef ik tegen 2030. Ik heb wat 

spaarcenten en regel m’n eigen zorg. Er ontstaan andere 

communities, ik zie me niet in het bejaardenhuis zitten. 

•  Ik zie een open arbeidsmarkt waar iedereen meer inzicht 

heeft wat die kan doen en doet wat die leuk vind. 

Sommige ZZP-ers doen dat al, maar we verzinnen er van 

alles omheen. Als ZZP-er een huis kopen is dat heel lastig. 

Doen wat je graag wilt en waar je goed in bent op een 

vrije manier. Ook met mantelzorg. 

•  Lastig om een beeld te schetsen over 12 jaar. Vandaag is 

het 10 jaar geleden dat de bitcoin werd geïntroduceerd. 

Als je de wereld wil veranderen moet je daar continu 

over communiceren. Ik lees naast traditionele kranten 

ook follow the money enzo. Als je ballen hebt, dan ga 

je samen met one world het platform verbreden en 

verstevigen. Doe je niet als Rabobank maar als onderdeel 

van de samenleving. Misschien naast RTL Z een tweede 

zender beginnen die dit gaat propageren. Alleen op die 

manier werken aan dromen die waarheid gaan worden. 

• Ik laat de toekomst op me af komen. Ik doe aan 

de elektrische kant wat. Je kan zoveel kanten op. 

Samenwerking met collega’s, dat is nog heel breed. Ik 

heb nog te weinig stagegelopen.

• Je moet een droom hebben, om daar te komen. Daarmee 

geef je jezelf zoveel motivatie.  

•  Lijkt me nu vele malen lastiger nu dan toen om te 

bedenken wat je wilt. De jonge generatie gaat het niet 

per se beter hebben dan je ouders. 

•  Meer gelijkheid in inkomen in de wereld, fysieke ruimte 

en gelijkheid. De verschillen zijn te groot. Meer respect 

voor elkaar, daar moeten we een betere modus voor 

gaan vinden. En transparantie in de keten, zodat mensen 

bewuste keuzes kunnen maken. Beter vertellen wat we 

doen. Transparantie is wel een thema. 

•  Verhaal met de stints: we willen de rapporteren wel zien.  

•  Die mensen die zijn aangereden op Pinkpop, hij was 

niet gevlucht naar Amsterdam, maar moest daar podia 

opbouwen. 

•  Alle sociale media: is dat het fake news is. 

•  Gaan we de wereld in, dat we niet alles gaan regelen. 
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We barsten van de regels  en de regels afschaffen en 

maatschappelijk bewust worden. 

•  We verzinnen voor alles een regel. Kinderen mogen niet 

meer uitdelen met de verjaardag, want ouders maakten 

te bont. 

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

•  Goede voorbeeld wordt gegeven. Voorbeeldgedrag: dat 

komt toch van een aantal van de grotere bedrijven die 

we hebben. Rabobank is daar ook eentje van. Hoe ziet 

mijn inkoopproces eruit? 

•  Meer netwerkmaatschappij. 

•  Find your strengths 2x5 is 10, 5x5 =25. Doe waar je goed 

in bent. De Rabobank heeft veel kennis, wat speelt er 

bij mensen. Kracht van de Rabobank. Inzoomen op wat 

we als kracht hebben. Waar ligt dat, dat is kennis van 

mensen. Als Rabo moet je kijken he je dat benut en meer 

benutten in de toekomst. Wat vraagt MKB  / welzijn. 

•  Niemand de kan de klus alleen klaren. Rabobank weet 

met wie ze moeten samenwerken. Club in utrecht, 

sustainable finance. Leiderschap laten zien. Ga uitvoeren 

waar je het over hebt. Rabo staat midden in de 

samenleving.  

•  Mijn droom is dat er geen oorlog komt, Als je terugkijkt 

na alle revoluties, dan was daar altijd een oorlog na. Nu 

tegenstelling tussen rijk en arm. Op internet is het al bijna 

oorlog, twitter. Daar het gesprek gaande houden. Mensen 

die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Je roept toch 

iets op. Er zijn zoveel mensen die niet voor zichzelf kunne 

zorgen. Wereld  een prachtige plek is om te leven. 

•  D Day -> hoe gaat de nieuwe wereld eruit zien. Daar 

moet rabo acte de presence geven. Verdelen van 

werk en inkomen zit volledig op slot. Je neemt geen 

mensen meer aan op de payroll. Geen lange termijn 

verplichtingen. Je neus laten zien. Rabobank heeft 

meewarig gedaan over de bitcoin. Nu komt er een 

elektronisch patiëntendossier op basis van blokchain 

industrie. Ga daar in investeren. 

•  Je kan nooit dingen verwijderen en alleen toevoegen bij 

blokchain.   

•  Zouden ze 2030 daar anders over naar denken? 

•  Alles op internet zetten, dat is riskant. Privé dingen moet 

je voor jezelf houden. Privacy is wel het grootste wat er is. 

•  Ik merk bij mijn zonen, die zetten niks op internet. Die 

leeftijd heeft een tendens, die gaat daar niks mee doen.

•  Generatie is online opgegroeid en hebben er geen 

dingen op staan. 

•  Basisinkomen. Mijn vrouw is verpleegkundige in 

psychiatrie. Er mag ook eigen verantwoordelijkheid 

liggen. Mensen die in crisisdienst komen die 

herhaalrecept niet hebben opgehaald. 

•  Je maatschappij moet daar wel op ingericht zijn. Als je 

solliciteert word ik afgewezen op leeftijd. 

•  Veel ondernemers willen mensen voor vast aannemen. 

Die zijn loyaal. 

•  Eerste job: ik moest wel duidelijk maken wat je wil je leren 

van het bedrijf, wat kunnen ze je aanbieden. Dat vind 

ik belangrijk. Als ze dat niet hebben, dan ben ik minder 

gemotiveerd. Weten wat je wilt. 

•  Je gaat je werkgever vertellen wat ze moeten veranderen, 

ik ga het bedrijf beter maken. Arbeidsloyaliteit is minder 

bij de jongere generatie, die gaan solliciteren vanuit een 

netwerk.
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•  Ga eens switchen van werkgever en start eens met je 

pensioen. Ga eens kijken, wat dat betekent dat? 

•  Arbeidsloyaliteit is minder bij de jongere generatie, die 

gaan solliciteren vanuit een netwerk. 

•  Ik word zelfstandig en ga doen wat ik leuk vind. 

•  Transitie is heel snel gegaan, maar de arbeidsmarkt is daar 

niet op ingericht. Daar moet nog heel veel plaatsvinden. 

•  Woningmarkt zelf is ook een probleem, we hebben een 

tekort. 

•  Jongere generatie krijgt het moeilijker. Qua woning. 

•  Woningbouw: je huurt of je koopt, dat is nog heel 

traditioneel. 

•  Oplossing voor het woningprobleem. 

•  Vrijer werken, die je vanuit je eigen omgeving, want 

daar heb je een woning. We hebben een probleem met 

huisvesten van arbeidsmigranten. 

•  We gaan van bezit naar gebruik. Auto’s delen. Op het 

gebied van woning. 

•  Tiny houses, dat wordt omarmd. Materialisme gaat terug 

bij jongeren. Cultuuromslag. 10 jaar: vragen niet meer om 

een eigen woning, maar om eigen plek. De regelgeving 

is veel traditioneler. We kunnen ergens werken, als we 

maar wifi hebben. Markt wordt bepaald door traditioneel 

werkende mensen. Wat willen jongeren echt? 

•  Flexibel wonen. 

•  Bol.com allemaal arbeidsmigranten die gehuisvest 

moeten doen. Zijn geen mensen die dat werk willen 

doen. Veel over gedebatteerd, maar er komt geen 

oplossing. 

•  Dorpen die groeien door vestiging van arbeidsmigranten. 

Bedrijven komen ook. 

•  Studentenhuisvesting is ook een probleem, die zitten op 

de vakantieparken. 

Fase 5

•  Doe wat je preekt binnen je de kaders van je beperking. 

•  De bank: verander de wereld, begin bij je zelf en neem 

anderen mee. 

•  Actief deelnemen in de community in je eigen 

omgeving. Als je in meer lijnen zit, dan heb je meer 

kracht. Dan ben je ambassadeur. Dat zijn de verbindingen 

die je moet leggen.  Dan heb je invloed. 

•  Goed voorbeeld doet volgen. 

•  Toon je lokaal maatschappelijk betrokken. Kleine 

druppeltjes op de hete plaat.

•  Richting de bank: dialoog op landelijk niveau, ook op 

lokaal niveau doen. Nodig allerlei mensen en allerlei 

gremia uit. Kritiek: heel vaak dezelfde mensen aan tafel. 

Lokale bank: bel aan bij de partijen die niet aan tafel 

zitten, bijvoorbeeld de bibliotheek. 

•  Rabobank: maak onderwijs wat makkelijker. 

•  Ik blijf bezig met die communities voor ZZP-ers en 

studenten en in de raad van toezicht in de jeugdzorg. 

•  Voor de bank: ga helpen aan een goede discussie van 

feiten. Durf kritisch naar je zelf te kijken.

•  Omgaan met dilemma’s in je regio. Initiatief over allerlei 

onderwerpen, gaat om dilemma’s. 

•  Vrije baan en een hypotheek. Goed om daar het gesprek 

over te hebben. Zowel voor de bank als voor mezelf. 

Onderwerp met vrijwilligers, en specialisten oppakken. 

Iedereen is welkom. Welke technieken die helpen. Een 

vorm vinden om het gesprek gaande te houden. Hoeveel 

initiatieven en energie dat losmaakt. Begint ook in de 

kring te komen. 

•  Wens: denk groter vanuit kleine stappen. Doe kleine 

stappen, waardoor je de grote weer gaat denken. Spreek 

groter vanuit kleine stappen. Alle grote problematieken, 

begint bij wat kan ik doen. Binnen mijn mogelijkheden 

doe ik dat als kunstenaar. Hier communiceren door 

middel van spraak. De mogelijkheden en technieken 

om mensen tot elkaar brengen en bij elkaar brengen 

en mensen vragen om mee te doen. We etaleren alles 

volgens een keurig pak. 

•  Als Rabobank zou kunnen oefenen om meer om 

te denken. Hoe kunnen meer inspireren en te 

enthousiasmeren. Meer verschillende invalshoeken 

pakken. 

Dialoogbegeleider: Barbara Broeks

Verslaglegger: Janieke van den Berg
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Tafel 10

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.

•  69 gepensioneerd, 45 jaar getrouwd, CBR manager, 7 

lid ledenraad Almere, hoe regelen we betrouwbaarheid 

, hoe pak je samen aan die zelfde willen met 

betrouwbaarheid?

•  49, Harderwijk, 20 jaar in onderwijs ROC, 

accountmanager opleiden voor banen die er nog niet 

zijn

•  Gepensioneerd, Enschede, leerplannen, 2 dochters, 

kleinkinderen, onbetrouwbaarheid van regelgeving. 

Voortdurende verandering van regelgeving maakt 

onbetrouwbaar

•  Veehouder, werkzaam bij 2 bedrijven. Commissaris bij 

Rabobank Groep en vice-voorzitter van de raad van 

commissarissen bij Agrifirm. Gezin, 3 kinderen, hoe 

kunnen we Nederland en wereld duurzamer maken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 17 jaar, MBO in Utrecht, thuiswonend, wat zijn voordelen 

als we maatschappelijke vraagstukken oppakken?

•  22 jaar, Apeldoorn, cameraman, fotograaf, 

contentspecialist MostWantIT, geen associatie 

• Apeldoorn, zelfstandig ondernemer ICT MostWantIT, hbo 

bedrijfskunde, startende mensen woning/huis kunnen 

kopen

•  42, Vugt, zelfstandig ondernemer, opleiden van 

ondernemers.   

 

Financieel control, ooit werkzaam Rabobank, gebruik 

lokale kracht, maak het concreet lokaal, sterke organisatie 

processen op orde aan bedrijfsleven als aan particulieren. 

Moet helaas om 16.00 u vertrekken. 

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

•  Mijn ervaring, spreuk op muur in Utrecht, binnen de 

bank al zoveel verandering plaatsgevonden, welke 

kant gaat de bank op, welke positie neemt de bank 

in, betrokken geweest bij bio-industrie, grootschalige 

landbouw, zijn we al klaar voor grote omwenteling die te 

wachten staat? Vanuit de bank initiatieven ondersteunen, 

die anders zijn, die echt nodig zijn. Doelstellingen die 

bijgesteld moeten worden, gepusht worden om uit te 

breiden en nu vanwege uitstoot bedrijfsvoering moet 

aanpassen,(kleinschaliger). Hoe gaan we dat allemaal 

bijbenen? Hoofd in de schoot leggen maar ook …

•  De bank verandert en waar gaat het naar toe? Heel veel 

gaan we digitaal doen, dat gaat heel ver, 90% digitaal, 

wat is dan nog nodig in contact onderling? Ondernemer 

in landbouw, tegengestelde regelgeving, geeft niet altijd 

steun, we willen heel veel op dit klein stukje aarde, we 

willen groeien , ruimte voor ander soort landbouw. 

• Wij proberen bedrijf modern te houden  zodat wellicht 

kinderen kunnen overnemen, daar gereed voor maken, 

goed renderend maar ook klaar maken voor de toekomst, 

qua duurzaamheid, energieneutraal. Daarmee zijn we er 

niet, we zulle meer moeten doen met de regels die gaan 

komen, broeikasgassen, methaan, veel schadelijker dan 

CO2, daar is nog geen goede oplossingen voor, dit komt 

nog op ons af.

• Zonnepanelen, collectieve inkoop, zodat je dat in 

gezamenlijkheid doet, met een expert die weet waar je 

naar moeten kijken, in coöperaties,

•  Onderwijs, projectmatig, drie o’s: onderwijs, ondernemers, 

overheid, wil is er om samen te werken, verschillende 

werelden. Je leert beste in praktijk (maakindustrie), 
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praktijk is niet afgestemd om te leren, leren in de praktijk 

gaat niet. Kinderen leren dus niet zoals het in de praktijk 

gaat. We kunnen heel moeilijk mee lopen in ontwikkeling. 

Apparatuur (installaties) is veranderd. Het zijn twee heel 

verschillend werelden. Je gaat het pas leren als je echt 

gaat werken. Dat was vroeger zo en nu ook. Is prima maar 

de eisen zijn hoger en we zijn kritischer Een beslissing om 

te veranderen in onderwijs die leidt tot verbetering kost 

zomaar 4 jaar.

•  We hebben nog steeds de rekentoets, je moet ervoor 

slagen, economie, daar was ik goed in en daarom heb ik 

daarvoor gekozen.

•  Je leert alleen in de praktijk, net als autorijden, dat leer je 

pas als je pas gaat rijden, je moet een basis hebben, en 

dan met eigen input verder ontwikkelen. Mijn kinderen 

hebben HBO, zijn aan de slag gegaan, met pakket dat ze 

geleerd hebben en doorgegroeid met daar in wat ze zelf 

hebben ingebracht. Mijn dochter kreeg kinderen en kon 

daardoor moeilijk door groeien.

•  Samenwerken en onderwijs en bedrijf, stage, twee 

kanten, vanuit bedrijfskant om studenten te helpen, 

maar ook toen ik van MBO kwam sloten ze niet aan 

bij bedrijven waar ik kwam werken. Technieken zijn 

verouderd. Ik heb bijgeleerd, leraren moesten ook nog 

leren van technieken bij bedrijven, je leert op school 

technieken die niet meer gebruikt worden, docenten zijn 

niet bij de tijd. Dat is niet goed voor de studenten, die 

zijn niet klaar. Op HBO gaat dat beter, Bedrijven kunnen 

toch studenten opnemen, ze zijn leerbaar, bedrijven 

willen personeel en stagiairs kunnen opgeleid worden tot 

nieuw personeel.

•  Opleiding sluit aan op praktijk (film) scholen niet 

massaproductie, steeds meer opleidingen sluiten aan

•  Ervaringen van studenten leiden nauwelijks tot 

aanpassing van het systeem. Die is traag, er is een woud 

aan regelingen, 15% budget in te zetten, leraren zouden 

ook stage moeten lopen om zo bij te blijven. 

•  Perceptie van kwaliteit, wat dus niet overeenkomt met de 

realiteit.

•  Zelf een school beginnen kan niet, er zijn teveel regels, 

bedrijfsscholen zijn er ook. 

•  Wij starters, appartement huren is heel lastig, 

woningruimte wordt opgekocht door investeerders, 

garantstelling door ouders is een oplossing, zonder 

garantstelling krijg je geen huis, kosten zijn extreem 

hoog, is wel een groot probleem, politiek zou daar iets 

aan moeten doen, regels die restricties stellen aan het 

verkopen van woningen aan investeerders.

•  Makers en takers, maatschappij is gemaakt op snel geld 

maken, maatschappelijke verantwoordelijkheid lijkt niet 

meer een rol te spelen. Verantwoordelijkheidsgevoel 

krijgen: huis duurzaam maken, dat er geld over is voor 

mijn kinderen, zorgen voor mijn kleine kring, politiek 

stemmen maar ik ga niet zomaar mensen helpen.

•  Draait het allemaal om geld, huur is hoger dan hypotheek 

van mijn ouders, het is bijna niet mogelijk om huis te 

kunnen kopen. 

•  Jonge generatie is slachtoffer van woningtekort, er moet 

veel bijgebouwd worden. 

•  Ik dacht bij vakantie Nieuw-Zeeland aanhet nieuwe 

vliegen, space-vliegen, opstijgen naar de ruimte, de 

aarde draait onder je door en dan bij Nieuw-Zeeland en 

daar weer de dampkring verlaten, duurzaam vervoer, 

treinen die vliegtuig in rijden, vliegtuig die vliegen 

op zonne-energie, nieuwe techniek, wat zijn nieuwe 

ontwikkelingen, rem deze niet af.  

Schiphol is toch niet meer van deze tijd, waarom 

Schiphol niet in zee, het is te duur, banken moeten meer 

met de nieuwe ontwikkelingen meegaan.  
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Meer bezig houden met stimuleren van nieuwe 

ontwikkelingen. Hoeveel ruimte is voor nieuwe ideeën 

om te financieren? Het is moeilijk om aan geld te komen, 

is dat houdbaar, het werkt niet als het eerst bewezen 

moet hebben, veel oude financieringsregels, met klant 

kijken wat mogelijk is, en dan uiteindelijk maar veel met 

eigen geld het doen maar je raakt wel veel tijd kwijt met 

kijken naar bestaande financieringsregel, veel vertraging, 

een andere manier kijken maakt ook meer mogelijk, is 

wel meer vertrouwen voor nodig. We zijn te bang voor 

startups, moeten accepteren dat startups niet lukken, dat 

moeten financiers ook willen accepteren.

•  Nederland van gas af, loze kreet. Kan helemaal niet. Er 

zijn geen alternatieven. Maak duidelijk wat dat is. Mijn 

buurman plaatst een warmtepomp, dan is er voor mij 

geen ruimte voor een warmtepomp, dat moet je dan wel 

vooraf weten.

•  Een voorbeeld waar je juist moet samenwerken, één 

warmtepomp voor een hele buurt i.p.v. alleen voor jezelf

Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit?  

•   Dat er echt veel meer ruimte is om te experimenteren / 

innoveren. Meer ruimte om meer snelheid te creëren

•  Bedrijven en onderwijs heel goed laten samenwerken, 

minder regels in onderwijs en bedrijven meer gericht 

zijn op studenten: betere platformen waar scholen en 

bedrijven meer …. en docenten ook voor bedrijven 

werken, scholen / studenten beter toegang geven tot 

bedrijven

•  Dat er voor alle inkomensklassen wonen mogelijk is. Veel 

meer woningen bouwen, systeem waar betaalbaarheid 

ook verzorgd worden. Bedrijven, overheid coöperaties: 

groepen die wonen mogelijk te maken. Bouwfonds van 

Rabobank die helpt woonwijken te bouwen, misschien 

moet de bank de woningen verhuren en niet aan 

beleggers verkopen. Dit een tijdje doen.

•  Dat er een ander rendementsmodel ontstaat. 

Maatschappij is ingesteld om zoveel mogelijk winst te 

maken. Dus een ander soort winst creëren dan geld. 

Vraag: hoe kun je dat realiseren, is er een ander vorm van 

gewin dan wat maatschappelijk nu hebben. Hoe kom je 

van geld af. Meer tevredenheid, verdraagzaamheid, meer 

bereidheid om te delen?

•  Geld er tussen uit: gezond verstand, ik heb dit nodig, in 

gesprek gaan over wat je wilt, open communicatie, het 

moet niet meer om geld gaan.
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•  Het gaat om winst, mensen gaan er uit om dat we te 

weinig geven om mensen, het zou meer om de mensen 

moeten gaan, om het gezamenlijk belang, dat mensen 

meer samenwerken, personeel ook zekerder is van baan, 

minder flex, meer vaste banen, het is ook goed om te 

kijken wat er al is, en de zekerheid van banen, dat was 

goed, meer zekerheid, minder zzp. Meer persoonlijk 

contact en minder innovatie en technologie en digitaal. 

Makkelijker contact, persoonlijker, digitaal is mooi maar 

ook irritant. Maak alles meer persoonlijk, minder een 

nummer laten zijn

•  Dat regels niet langer een belemmering zijn, dat er meer 

vertrouwen is in eigen initiatieven, meer beoordeling op 

contact dan pas aan het voldoen van allerlei regeltjes. 

Dit belemmert waar het echt om het gaat, beoordelen 

op echt contact. Meer ruimte . Beoordeel innovatie niet 

op basis van regels, maar doe het op basis van gezond 

verstand. Rabobank heeft bijdrage in financiering en 

het zou fijn zijn als ze minder de financieringsregels 

toepassen. 

•  Samenwerken, betere stageplaatsen creëren, dat 

bedrijven meer plaatsen aanbieden, dat studenten 

makkelijker stageplekken vinden. Dat bedrijven 

meer investeren in studenten, is wellicht ook minder 

rendement, wellicht compenseren met subsidie. 

Bedrijven zouden meer bijdragen moeten leveren aan 

maatschappij in ruil voor belastingverlaging, Rabobank 

kan bedrijven en studenten samenbrengen, Utrecht 

Werkt, als voorbeeld. Direct contact daar in kan Rabobank 

stimuleren, daar bij helpen.

•  Vroeger was er een bak met stages waaruit studenten 

konden kiezen, maar nu moeten studenten zelf zoeken, 

docenten spelen hier een te geringe rol bij. De ervaring 

van zoeken is wellicht wel goed. Je moet van nut zijn 

voor bedrijf, leerervaring staat daarbij niet centraal.

•  Visie van zelfredzaamheid maakt dat studenten zelf 

moeten zoeken. 

•  Dat de macht van politiek afgekapt wordt, met name 

die van de EU, en terug gaat naar lokale bevolking. We 

hebben een jaarplan in Tubbergen opgesteld en die 

voorgelegd aan de wijken. Die kunnen daar dan op 

schieten, de gemeentepolitiek die een jaarplan opstellen 

en lokaal maken we daar wel de regels van. Rabobank 

heeft in lege bank ruimte gecreëerd voor ZZP’ers , 

tegen een gering bedrag kunnen ze daar zitten, we 

faciliteren mogelijkheden tot samenwerken Rabobank 

kan gebouwen ter beschikkingstellen en de inkomsten 

komen lokaal weer terug.

•  Samenhang, samenwerken, terug naar de basis, lokaal, 

Succesfactoren: het komt vanzelf wel! 

•  Meer verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid. Overheid 

meer inspannen -> UWV zou zijn rol hier moeten pakken 

om studenten beter te laten integreren in bedrijfsleven. 

Rabobank kan in dat gat springen

•  Julie zijn wereldburgers, ik vind landelijke politiek prima, 

dat er mensen zijn die geld hebben  mogen het doen, 

het samenwerken in politiek is oke.

•  Jongeren willen minder met politiek bemoeien. Hebben 

daar geen zin en tijd voor. Krijgen er wel mee te maken.

•   Brexit … , Europa moet alles niet bepalen voor ons. 

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

•  Heleboel gezond verstand

•  Rabobank kan middelen ter beschikbaar stellen, niet geld 

voor buffer houden omdat een bank in Duitsland dat 

bepaalt. 

•  Rabobank moet meer benaderbaar zijn, meer 

persoonlijker worden, het is onpersoonlijk, ook door 

gebouwen, moeilijk om vragen te stellen, met problemen 

aan te kloppen.

•  Rabobank heeft zelfstandigheid opgegeven, er zijn geen 

individuele banken meer, de lokale werking van de 

Rabobank is verminderd, ze zouden meer terug moeten 

naar het oude model, sterker profileert op lokaal terrein, 
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onder de aandacht brengen van leden stimuleringsfonds, 

coöperatie fonds. Rabobank moet sterker profileren als 

lokale bank in het werkgebied. 

•  Bank moet een gezond model zijn,.

•  Is het nodig om lokaal te organiseren  om lokaal impact 

te hebben?

•  Anders gaan denken, meer luisteren naar jeugd; waar 

lopen ze tegen aan, geef ze kans. Waarom moeten ouders 

garant staan, kijk wat potentieel jongeren hebben. 

Waarom sla je het dood met regeltjes?

•  Het beste is om naar bank toe te gaan als je een 

ingewikkelde vraag hebt. 

•  Rabobank mag meer hulpbieden om een hypotheek te 

krijgen, het is allemaal wel van zoek het maar uit, bv met 

belastingen, het wordt niet verteld, bank zou daar bij 

kunnen helpen, een starterspakket wat er komt kijken als 

je op jezelf gaat wonen, weet je dat je dit moet betalen 

en wat er gebeurt als je het niet betaald? Word je niet 

meer verbaasd en ben je beter voorbereid. Dit reduceert 

de kans dat het mis gaat. Hoe maak je de kans kleiner 

dat krediet niet terug betaald wordt. Opvoeden van 

startenden, weten wat je te wachten staat, geldt ook voor 

startende bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld met e-learnings. 

•  Gemotiveerde studenten, bedrijven en scholen gaan 

samenwerken, stageplekken dat dat gemakkelijker gaat, 

Rabobank met scholen samenwerken. Systeem van 

brieven afschaffen

•  Voor basis vragen zijn banken wel benaderbaar, maar 

als het ingewikkeld wordt is het lastig om een bank 

binnen te stappen. Je hebt niet gevoel dat je een kroeg 

binnenloopt.

•  Intern meer openstaan voor wat klanten willen, 

medewerkers met kennis van zaken. Advieskosten 

afschaffen, dit verhoogt de drempel om hulp aan bank 

te vragen.Rabobank kan kennis delenWaarom zou je als 

op je 14e kiezen voor een bank. Een bank is een bank. 

Waarom zou je lid worden. Veel te veel gedoe. Ik ga naar 

SNS omdat mijn vader er ook zat.

•  Wat zegt het jullie wat de bank doet met Growing 

a better world: leuk! Maar jongeren komen nooit in 

aanraking met een bank. Wat hebben we er aan. Ik merk 

niet wat een bank doet. Ik heb niet met iemand van een 

bank te maken gehad . Het verhaal van de bank begrijpt 

de jongere niet. Het komt niet aan. Jongeren weten niet 

van het verhaal van de bank.

•  Het praktische van overstappen naar bank: een gedoe. 

•  Wat komt er nou van deze dialoog? Wat wordt er mee 

gedaan? Het wordt besproken in de directie, maar hoe 

zie ik dat concreet terug.

•  Dit gebeurt niet bij een andere bank dan bij de 

Rabobank. Dit soort sessies geeft karakter van Rabobank.

Fase 5

• Ik ga met uitkomst terug naar  de ledenraad en vragen 

aan directie wat ze ermee gaan doen

•   Inzetten voor coöperatie, stimuleringsfonds, rol van 

ledenraad verder uitbouwen, meer uit de ledenraad 

uitdragen in projecten.

•  Ondernemers proberen sterk te maken, ondernemers 

door Rabobank te laten begeleiden, accountmanagers 

opleiden zodat ze meer kunnen begeleiden, met 

Rabobank in gesprek gaan, uitkomst dialoog terug geven 

aan directie

•  Persoonlijk verhaal: klanten uitnodigen, afstand tussen 

arbeidsmarkt tussen bedrijven en sollicitanten te 

verkleinen met deapp die we hebben ontwikkeld om via 

video een cv te presenteren. dit vooral voor stages.

•  Ik ben stagebegeleider. Minder brieven (mailtjes). 

Digitaal persoonlijker te maken met de app die we 

hebben ontwikkeld, mensen uit te nodigen, we proberen 

stagezoekers persoonlijk uit te nodigen

•  Naar mezelf kijken wat ik kan doen en goede stage 

zoeken

Dialoogbegeleider: Dee van Ekeris

Verslaglegger: Ellie Venema
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Tafel 11

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.

• 17 jaar. Ambassadeur bij de stichting Hoop XXL 

gemeenteraadslid. MBO Social Work 

Iedereen kan zijn leven beoordelen met een 8. 

Projectenbedacht en partijen gezocht die helpen met de 

uitvoering

• Je leven een acht geven ik hoop dat iedereen dat kan 

geven. Soms is dat niet haalbaar als je wat ouder bent 

Met dat gas zal mijn tijd wel duren. Mensen zeggen. 

Ik maak mij zorgen over de politieke situatie in de 

wereld en nederland. Ik wil een Politiek creëren die alle 

nederlanders een kans geven. Ik wil streven dat iedereen 

aan tafel kan gaan zitten. Jarig 70 betrokken bij het naar 

binnen halen van buitenlandse werkers. Als ik zie hoe we 

nu hier mee omgaan.

• Zoon van arbeidsmigrant. Nederland zit niet aan tafel. 

Nederland is veel diverser dan hier aanwezig is. Het 

raakt mij dat ik niet de enige ben die dat zo ziet. Ik ben 

onderwijzer en nu ondernemer van de koffiebedrijf. Train 

mbo studenten voor een stage plek.  

Werkplaats hier in nederland. Digtiale CV.

• Werkt bij de Rabobank Bestuur en coöperatie. Voorheen 

directeur particulieren bij de lokale bank. Bij de 

gemeente gewerkt. Verantwoordelijk geweest voor 

het zorg domein. Rabobank en overheid staat dicht bij 

elkaar. Hoe we de connectie maken als bank met het 

maatschappelijk en dan ook nog in een voortrekkersrol. 

Mooi om deze werelden bij elkaar te brengen. Mooi om 

nu al te zien dat we met elkaar aan het verbinden zijn 

door terug te grijpen op onze voorgangers.

• Gepensioneerd. Ik werd gevraagd om te gaan naar 

deze sessie. Ik had wat kritiek geuit op de Rabobank. 

Het grootkapitaal bepaald wat er gebeurt. Als je 

geneesmiddelen nodig hebt worden er recepten 

geleverd die maar 14 dagen houdbaar zijn. Elke keer 

moet het lijf er op in stellen en telkens worden de 

recepten veranderd in het belang van de producenten. 

Als het niet voldoende oplevert wordt het geproduceerd. 

Laatst in de krant dat ziekenhuizen het zelf produceren. 

Het merkmiddel komt dan in geweer. Ik ben van huis uit 

ortopedoloog en pyscholoog. 

• Ik heb elke keer geprobeerd dat een topdown 

benadering om te kijken wat er slaagt of niet slaagt en 

dat weer terug te koppelen naar de beleidsmakers. Hoe 

je kun van data van patiënten die interessant is voor 

de beleidsmaker.  Bloody shame dat verzekerden geen 

inspraak hebben wat er gebeurt. Politiek en verzekeraars 

bepalen dat. Als je met een lokale verzekeraar iets 

hebt afgesproken dan blijkt dat het administratief niet 

mogelijk is. Schande. Terwijl het een goede oplossing is. 

Ik wil de mondigheid van burgers weer teruggeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zelfstandig onderzoeker, komt uit Rotterdam. Richt zich 

op sociale en culturele domein. Ontwikkelingen van 

onderop inzichtelijk te krijgen. Hoe veranderd nederland 

nu door de verkleuring van nederland. Perspectief van 

de veranderingen van uit alle hoeken. Een bank voor alle 

nederlanders zijn we niet gelet op de samenstelling van 

vandaag. Vraagstuk op het midden. Positie vinden om 

de polarisatie te verminderen. Moeizaam debat in beleid 

in politiek. ER zijn wel tekenen in nederland dat het zich 

aan het keren is. Ik zie wel hoop en ik zie dat de praktijk 

weerbarstig is. Onvoldoende te begrijpen wat er nu 

eigenlijk gebeurt. Achtergrond cultuur psycholoog.  
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Ondernemer op het gebied van ondernemerschap. Op 

zoek wat ondernemers hun passie is. Hoe pak je dat nu 

aan en ik bied workshops laagdrempelig. Als docent 

verbonden aan de school op het zelfde vakgebied. Ik 

begeleid studenten. Zij hoeven niet allemaal ondernemer 

te worden. 

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

•  De Rabobank trekt een grote broek aan met zo’n thema

•  Ik denk dat er overal onderstromen zijn. Rabobank 

opgestegen naar grote hoogte. Op een aantal fronten 

ben je voeling met wat er lokaal gebeurt een beetje 

verloren gegaan. Lokaal contacten zijn plotseling 

verdwenen.

•  Mensen hun mondigheid teruggeven op impactvolle 

schaal

•  Globalisering gaat gewoon door. In de basis kan je 

wel wat doen. Technologie is een factor, kleine dingen 

worden opgekocht. De vernieuwing komt uit kleinere 

ontwikkelingen. 

•  Ik zie mij zelf als Nederlander

•  Collectief moet wel structuur hebben. Nederland is daar 

goed in. Saamhorigheid is minder. Pietje is niet aardig 

maar we moeten het wel samen doen. Ontbreken van 

structuur. Twee culturen iedereen doet maar wat. Hier 

in Nederland zeuren we maar wat. Ik zie dat we aan het 

polariseren zijn, dus minder collectief. Vandaag zie ik dat 

we juist weer meer collectiviteit nu hier aan deze tafel. 

Eerst had je maar één geluid en nu veel meer. Elk geluid 

heeft toch wel een podium.

•  Polderen is heel collectief

•  Wat je in andere landen ziet is meer familie collectief. 

Polderen is boven families heen. Familie cultuur zou een 

terugval zijn die we dan ervaren.

•  Het is niet circulair. Heel veel vragen hebben betrekking 

op polarisatie. Nederland is heel erg mondig geworden. 

Is een verschil met 100 jaar geleden. Zoals we nu een 

debat voeren met farmaceut is een enorm strijd. Dat had 

je 50 jaar geleden niet kunnen bedenken. Waar komen 

we vandaan en waar staan we nu?

•  Ik zie dat nederland vergelijk met andere landen dan 

hebben we heel sterk ontwikkelde zelfredzaamheid. Mijn 

moeder zat vroeger in de zorg. Als ze 65 werden gingen 

ze naar het bejaardenhuis. Nu niet. Ouderen willen op 

hun zelf zijn. Schande als er iemand dood in zijn huis ligt, 

maar eigenlijk prachtig

•  2e wereldoorlog 1 belang om het land weer op te 

bouwen. Krachtige samenleving en dat is gelukt. Op 

bouw tot de 70 jarigen. We polderen nog wel maar ik 

denk dat de tand des tijds enorm heeft opengebroken. 

De automatisering heeft een enorm doorbraak geleverd 

en transparant gemaakt. De wereld is zoveel groter 

en dichterbij. Een ongeluk aan de andere kant van de 

wereld heb je ‘s-avonds op het journaal. We moeten 

een beetje terug naar onze roots.  De roots van zorg en 

gezamenlijkheid. Of dat door geloof kwam weet ik niet. 

Het zit in de mens zelf, het grootkapitaal maakt de dienst 

uit. We moeten iets terug gaan.

•  Het luxer. We latten wel op elkaar binnen onze eigen 

families. Internet maakt het wel mogelijk om op elkaar te 

letten via social media.

•  Sociale omgang ontwikkeld zich

•  Maatschappij wordt steeds transparanter. Of het klopt of 

niet is niet zo transparant. 

•  Ook de mondige burger. 
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•  Tweedeling steeds meer verschillend e snelheden. 

Grootkapitaal heeft een ander tempo. Global heeft een 

andere structuur.  

Wijken gaan niet altijd mee in de grote stadsstructuur.

•  Ik zou er voor willen pleiten dat we ook vanuit elk 

instituut dat we de twee agenda’s met elkaar gaan 

verbinden. De relatie tussen de armen en rijken lopen 

te ver uit een. We kunnen het wel betalen maar de 

processen sluiten niet aan. We kopen het af

•  Genoeg landen hebben een laag cijfer over hun 

samenleving. XXL. Gemiddeld geeft een 7.7. SCP 

waarschuwt al langer voor de tweedeling.

• De multiculturele samenleving is een thema. De 

robotisering is een thema. Alles wordt technisch. Op het 

laatste moeten we inspelen. 

•  Robotisering is van een andere orde.  

Neemt de samenleving over. Je hebt lang niet zoveel 

mensen nodig om auto’s te maken. Dus zie het als een 

kans.

•  Er ontwikkelen zich twee samenlevingen met twee 

sporen. Het maatschappelijk debat wordt uit elkaar 

getrokken. Levert verwarring op want je weet niet meer 

in welk debat je zit.

•  Pikketti laten we gebeuren. De kloof tussen rijk en arm 

laten we gewoon gebeuren. 

•  Als buitenlanders binnen komen dan hebben we er geen 

plaats voor.

•  Voedsel is belangrijk. Rabobank moet zich niet 

pretenderen de hele wereld te redden. Agri-food is al een 

groot veld. Als je dat alleen al doet dan doe je het al heel 

goed. Concentreer je

•  We leven op een te grote voet. Focus je Rabobank

•  Er ligt een kans op gebied van gezondheid en voedsel

•  Rabobank heeft veel ondernemers in de agri-food. Geeft 

kredieten aan bedrijven op grote schaal. We doet de 

Rabobank om bedrijven te helpen als het slechter gaat? 

•  Welke kansen ziet de bank om de volatiliteit van 

regelgeving te beheersen.

•  Komt de tweedeling uit eindelijk weer bij elkaar?  

Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit? 

•  Klimaatverandering. De grote industrie heeft er belang bij 

om te veranderen

•  Elkaar helpen het grote plaatje te bedienen. Meer 

tegenspraak organiseren tegenover de grote industrie. 

Een samenleving die elkaar helpt om zelfredzaam te zijn

•  Zelfstandig ondernemen: denken iet goed na over hun 

toekomst. Het gaat niet goed en hoe kunnen we ons 

daarbij helpen

•  Zelfredzaamheid in relatie tot inkomen en pensioenen. 

Inkomenspositie van ondernemers is een probleem

•  Beter eten op scholen. Coca cola eruit en toch zat coca 

cola aan tafel. Je mag dan wel niet willen maar je heb ze 

nodig om het te veranderen.

•  Supermarkten moeten voedselveilig laten produceren. 

Niets meer in plastic, veel minder suiker. Krijgen we nu 

nog niet opgelost. De burger mag nu kiezen en de keuze 

wordt steeds groter. Moeilijke keuze. Hoe kunnen we met 

elkaar dit aanpakken. Zit in de keten

•  We maken ons zorgen dat we dikker worden. We weten 

waar het aan ligt. We dumpen het ook in de derde 

wereld en ook die worden dikker. We weten nog geen 

trendbreuk te realiseren.

•  Den Haag. Dagelijks 150 studenten. Wel een trendbreuk. 

Gember en groene thee wordt gedronken. Internationale 

studenten zijn enorm druk bezig met voedsel. Mijn 

droom is digitaal geoptimaliseerd solliciteren. Op 

een leuke efficiënte manier een kans geven op de 

arbeidsmarkt. De studenten die ik train zijn er enthousiast 

over. Gaat de tweedeling tegen. Na 200 keer solliciteren 

met de haam Mohammed heeft geen toekomst. Dat 

moet en kan beter. Het kan ten gunste komen van 

iedereen. Wij geven ze letterlijk een gezicht met onze 

applicatie. Ik wil ze zien als een potentiele kracht

•  Turkse en Marokkaanse dames hebben een 

voortrekkersrol. Zij sturen enorm hard en zijn erg slim
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•  Koppeling tussen iemand uit Nederland en die het 

land in komt. Integratie. Als je hier net komt begin je al 

met minder kansen. Maatjesproject. We zijn allemaal 

wereldburger en ik vind het jammer dat we dit zo doen. 

•  Het komt terug op de koppeling in de tweedeling. Als je 

geen perspectief ziet dan volg je je eigen kompas. 

•  Iedereen de ruimte bieden om zijn eigen kompas te 

volgen. Maatschappelijk betrokken ontwikkelen.

•  Jongeren leven ontzettend leuk. Zij gaan voor de 

verschuiving zorgen. Hebben geen auto en willen anders 

vervoert worden. Het gaat om de beleving. Ze gaan de 

wereld in. Ze hebben de auto niet meer nodig. Zij gaan 

de wereld verschuiven. 

•   Politiek zet wel het kader. Jesse klaver. We hebben nu 4 

of 5 jonge politicus. Zij moeten voor de omslag zorgen.

•  Politiek overbrugt het niet meer. Het debat is scherper. 

Het ligt bij de burger, mensen koppelen zich daarom ook 

los.

•  Politiek klimaat verschuiven is mijn droom. Meer naar 

links

•  Burgercollectief mooie term. Kan je voor dingen 

gebruiken. Voorbeeld zijn de medicaties die elke twee 

weken wijzigen. Apotheker kan niets. Bottom up kan 

je dit wel faciliteren. Je kan dit dicht bij de burgers 

neerleggen. Wat hebben we die mensen nodig en wordt 

het tegen een redelijke prijs geleverd. Zou over 5 jaar 

anders moeten zijn en het kan. Minder uit bedrijven en 

minder door de politiek maar door het burgercollectief. 

Veel meer eigenaarschap bij andere partijen ipv politiek 

over verzekeraars.

•  Verzekeraars hebben nu de zorgplicht. De zorgfinancier 

stelt de eisen.

•  Anderen handelen met onze persoonsgegevens. Dit 

soort monopolies moeten worden doorbroken. Je kunt 

het zo organiseren dat er iemand het beheer voert. Je kan 

er een nutsvoorziening van maken. Persoonsgegevens 

alleen met uitdrukkelijke toestemming delen.

•  Gratis treinkaartjes. Het goedkoper om eerst naar Berlijn 

te vliegen dan te trein te nemen. Voorbeeld uit Engeland. 

Vliegtuig moet veel duurder want de trein is duurzamer.

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

• Kan alleen samen en denken vanuit de keten

•  Wat vraagt dit van partijen en wat kan je hier zelf aan 

doen

•  Persoonlijk belang in het grote perspectief plaatsen. Nu 

teveel tegen elkaar. Geen proces van winnen en verliezen 

organiseren.

•  Onderwijs. Kwaliteit wordt slechter. 12 scholen gewerkt. 

Docenten blijven hangen en lopen achter met de 

actualiteit. Computers zijn verouderd. Docenten 

zijn laaggeschoold op dit gebied. Oproep van de 

samenleving om dit te keren. Gastdocenten die naar 

scholen komen om te delen met docenten en studenten. 

We lopen achter met lesgeven. Zeker tov het buitenland. 

Lesgeven is op MBO een martelgang. Zijn wel as mens 

niet voorgemaakt. Ik schop tegen heilige huisjes. 

Studenten staan centraal.

•  Ik hoop over 5 jaar dat we veel beter en efficiënter 

kunnen leren.  Vernieuwing is nodig. Meer kennis 

uitwisseling nodig met andere sectoren. Alle bedrijven 

moeten het onderwijs faciliteren met innovatie. Er is geen 

budget om mensen in te huren

•  Social work. Nieuwe studie. Wij hebben docenten 

gekregen die zorg hebben onderwezen. Ze kwamen 

meteen al op achterstand. 

•  Applicatie docenten lopen ver achter. Meer 

wisselwerking nodig om in te lopen.

•  Ik werk twee dagen op school en we trekken de 

ondernemers naar binnen de school.  Taalstudies zijn wel 

anders tov innovatie. 

•  Een gastdocent is niet opgeleid als onderwijzer. Zij 

brengen het anders en wordt interessant voor de tudent.

•  Ik studeer Portugees en ik doe dat op mijn ipad. Je het 

geen docent meer nodig want dit werkt uitstekend. De 

taal veranderd niet, maar de manier waarop wel.



Pagina 70 Verslag landelijke dialoog bijeenkomst November 2018

•  Je hebt voor sommige doelgroepen heb je wel docenten 

nodig maar dan anders.

•  Kennis etaleren is zenden terwijl je vraag gedreven moet 

laten ervaren. Zo leer je zelf. Docent is nu eigenaar van de 

leerdoelen, maar het zou andersom moeten zijn

•  Belangrijke rol voor de leerling

•  Bedrijven betrekken op school. Willen wel graag maar 

geen tijd en druk. Er zou eigenlijk een platform moeten 

komen om de juiste mensen te zoeken en te vinden. 

•  Het gevaar: waarom moet ik langskomen? Als ik een 

stageplek aanbied dan heb ik ze zo van de markt. De 

wisselwerking moet het hele jaar doorgaan

•  Veel wisselwerking moet van de grond komen. Werkt 

nu nog niet zo.

 

Fase 5 

•  Tolken op de bank Als vluchtelingen kom je binnen en 

wordt je gekoppeld aan de bank. En dan kan je nog niet 

altijd Nederlands.

•  Bank is aan het digitaliseren. Hoe hou je nu de voeling. Je 

zou manieren moeten vinden om je offline in contact te 

komen met de samenleving

•  Bank roept heel dicht bij de klant. Het moest gebeuren. 

Dichtbij de klant doen ze echt. Als je lid bent krijg je veel 

informatie. Ga naar de bijeenkomsten want je leert heel 

veel. Rabobank doet ontzettend veel in de samenleving. 

Directieleden lopen zich suf in de samenleving.   

•  Zorg dat je relevant aanwezig bent. Kennelijk ben je wel 

onzichtbaar. 

•  Er zijn maar een paar momenten waarvoor je naar de 

bank gaat

•  Terugtrekken door digitalisering dan moet je publiek 

zichtbaar blijven

•  Het geweldig om te zien dat medewerkers op de lokale 

bank nog steeds fier hun klanten bedienen ondanks de 

turbulente transitie waarin ze verkeren. Compliment

•  De zichtbaarheid van de bank is enorm belangrijk

•  De regelgeving. Bureaucratie is lastig. Bank heeft er ook 

mee te maken. Het is bijna een barrière.  

•  Wat vinden we hiervan?

•  Voorbeeld: klantintegriteit. Een buitenlander die 3 keer 

pint moeten we al kijken wat hij aan het doen is. Crisis 

heeft daar wel een bijdrage in geleverd. Kost veel tijd en 

energie. 

•  Spanningsveld is enorm aanwezig. ING als voorbeeld

•  We moeten veel doen om het vertrouwen te vergroten. 

Veel regels. Als we het niet goed genoeg doen, dan 

krijgen we de hele maatschappij over ons heen.

•  Topman weg. Het antwoord zit in de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Als de burger daar meer invloed op 

krijgt wordt het beter

•  Het is uit balans. De klant vind de regelgeving soms ook 

vervelend. 

•  Alle sectoren hebben met te veel regelgeving te maken

•  Over welke maatschappelijke vraagstukken maken we 

ons druk om de regelgeving terug te dringen

•  Frauderen mag niet want dat is strafbaar. Doen grote 

ondernemers en financiele instellingen dat doen dan 

krijgen ze een klap. Geen straf.

•  Volumes aan cash neemt af. Dus het moet wel via de 

bank. 

•  Rabobank wil zijn betalingsverkeer niet kwijt. Alle goede 

en foute geldstromen lopen via de bank. 

•  Laat zien wat er allemaal wel goed gaat. Benadrukken dat 

je een nutsfunctie hebt als bank

•  Sommige dingen moet je doen.

Dialoogbegeleider: Ronald Korpershoek

Verslaglegger: Casper Hoenderdos
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Tafel 12

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.

•  Komt uit het Oosten. Hij is gepensioneerd. In het 

verleden in het onderwijs en politiek gewerkt. Een tijd in 

het bestuur van de lokale Rabobank gezeten. Hij vindt 

dat het tegenwoordig ver van zijn huis afstaat, namelijk 

40km verderop. Het gevoel is er wel, het contact is 

minder, daardoor het gevoel ook. Ze moeten geen rare 

dingen doen, dan is het gevoel ook snel weg. 

•  Uit Krimpenerwaard. Econometrie gestudeerd, een 

tijd op de universiteit gewerkt. Heeft een eigen bedrijf, 

is uit de hand gelopen, er werken nu 1000 mensen, 

wiskundigen. Het is lastig: duurzaamheid in elke zin is 

belangrijk. Energie, wonen zijn belangrijke thema’s voor 

hemzelf, evenals individualisering. Niet alleen maar 

voordelen; welke aspecten nog meer? Ik vind ook dat 

risicoperceptie raar is geworden. Het is altijd negatief. 

Toeval is waar we het van moeten hebben. De neiging is 

om geen onzekerheid te hebben. Daarmee wordt alles 

doodgeslagen. 

•  Komt uit Delft. Werkzaam als sociaal makelaar bij Vitis 

Welzijn. Bij Rabobank gewerkt in het verleden, voelt 

zich daardoor betrokken. Wat haar bezig houdt is vanuit 

de praktijk dat ze de andere kant van de maatschappij 

ziet. Stroom statushouders, die proberen te integreren. 

Mensen die net even wat minder meegaan met 

digitalisering, daar ligt een taak voor de Rabobank. Hoe 

zorg je dat iedereen mee kan komen? Zelfredzaamheid 

van ouderen is ook een punt. 

•  Uit Almere, oorspronkelijk Brabant, Heeze. Is commissaris 

in Almere. Hij bemoeit zich met van alles in de 

stad. Hij is ondernemer in videoproductie. Eigenlijk 

verhalenverteller, al vanaf kleins af aan vertelde hij 

verhalen over zijn rapportcijfers. Hij brengt graag 

mensen in beweging, door middel van video, fotografie, 

gedichten. Als je iemand in beweging wilt brengen 

is alles toegestaan. Communicatie. Trend die hij ziet 

is wat meer gezamenlijke belangen, geen individuele 

tegenstellingen. Nationalisme en populisme zijn 

daar uitingen van. Wat hebben, kunnen we samen? 

Coöperatieve gedachtegoed, met rechten en plichten, is 

een mooi model wat nieuw leven verdient. Daarin veel 

meer naar wij bewegen. 

• Is 18, komt uit Sleewijk, studeert voor directiesecretaresse 

in Utrecht. Ze vindt het spannend maar leuk. De 

Rabobank is verhuisd uit haar dorp. 

•  Komt uit Ravenstein. Dat is een mooie oude stad bij 

Nijmegen en Oss. Hij is 60. Heel veel gehoord en gedaan 

in zijn leven. Hij wil zich focussen op wat hij nu doet: 

adviseur bij landelijke helpdesk bewonersinitiatieven 

op welzijn zorg en wonen. Van zelfredzaamheid naar 

samenredzaamheid. Hij reist in Zuid Nederland rond 

om zulke initiatieven te ondersteunen. Doet dat 2 jaar. 

Begonnen met 3-400 initiatieven. Dat zijn er nu 800. 

Enorme beweging van het coöperatieve; daarom ben ik 

denk ik gevraagd. Ik heb wel contact met de bank. Wat 

kunnen ze faciliteren lokaal? Twee trends: demografische 

ontwikkelingen, ontgroenen en vergrijzen, minder 

jongeren voor meer ouderen. In het brede beleid moet 

daar rekening mee gehouden worden. In zijn gebied 

zijn dat verder de toenemende zorgkosten en hoe we 

daarmee om moeten gaan. 12 jaar provinciale staten, in 

woningbouw, veelbewogen achtergrond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Is 18, studeert rechten in Utrecht. Woont in Dieren. In 

de Achterhoek. Ik ben gevraagd via Jan Ummenthum 

in Arnhem, zij zijn samen betrokken bij Hope XXL. Dat 

is 8 jaar geleden opgestart zodat iedereen het leven 

kan waarderen met een 8. Fondsen en geld gekregen, 

conferenties overal georganiseerd. Aangeboden aan de 
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VN. 80 projecten om dit concreet te maken, dat is de 

reden dat ik ben uitgenodigd. Duurzaamheid, zorg, van 

alles. Geen focuspunt, juist verbindend. 

• Geboren in Diepenveen. 43 jaar geleden naar Friesland, 

een soort emigratie. Hij heeft een melkveehouderijbedrijf. 

Hij melkt elke ochtend 450 koeien. Ledenraad van 

Rabobank Leeuwarden. Actief in de paardensport. 

Hij wil gangbare landbouw verdedigen. Laatste tijd 

wordt dat in de hoek gedrukt. 80% door deze markt 

geproduceerd. In mijn ogen bij ons in Friesland 1 tak, 

in Overijssel diversificatie. Nichemarkten krijgen wel 

aandacht. Gangbare landbouw is juist belangrijk want wij 

produceren. Ik werk nog 30 uur in de week, afbouwen. 

•  Zelf werkt bij de Rabobank vermogensmanagement, 2 

kinderen, Geldrop. Oudste Rabobank van Nederland. 

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

•  Punt is de landbouw. Op dit moment is de consument 

thuis een andere dan in de winkel. Dat is ons grote 

probleem, een redelijk bedrag krijgen voor het 

voedsel. Veel bedrijven willen iets doen, maar het moet 

ergens vandaan komen, de centen. Die moeten weer 

terugkomen in de landbouw om leuke dingen te doen. 

Binnen LTO boer-burger project, de burger in contact 

brengen met veehouderij en landbouw. Wat gebeurt er 

bij ons? Vooral om bedrijven meer open te stellen. Open 

dagen etc. Op dit moment is het gesloten, dat heeft met 

ziektes en vee te maken. Dat is nog zo, net als vroeger. 

We zoeken juist nu een relatie. Agrariërs willen wel een 

stuk natuur of bloemen maken, maar het moet ergens 

vandaan komen. We investeren in het land en in de 

gebouwen. We moeten ook een boterham verdienen. 

De inzichten zijn veranderd, het idee in Nederland is nog 

steeds dat gangbare landbouw blind is voor alles. Dat is 

niet zo. Maar alles draait gewoon om centen. Je moet iets 

produceren om centen los te krijgen. 

•  De gemiddelde Nederlander is voorstander van 

milieuvriendelijke agrarische sector. Men wil er echter 

niet voor betalen. 

•  Je hebt een enorme spreiding. 80 procent draait goed, 

voldoen aan de eisen. In het nieuws komen alleen de 

slechte verhalen naar voren. 

•  De eisen mogen ook wel sterker. Het wordt dan duurder, 

moet ergens door betaald worden. Hoe gaat het 

mechanisme werken. Een omslagpunt wordt gezocht. 

Aan de andere kant is een prijs nodig om het te leveren. 

•  In een coöperatie bij landbouwbedrijven zijn die enorm 

naar beneden gegaan. Je merkt dat met name jongen 

mensen geweldige schulden op hun schouders moeten 

dragen. Miljoenen moeten zij investeren. Als de prijzen 

slecht worden, zijn zij kwetsbaar. 

•  Dat is breder, in elke winkelstraat is middenstand. Die 

mensen hebben hun pensioen in het gebouw. Dat is 

een probleem voor kleine ondernemers. Wat kan een 

bank daarin betekenen? Gemeenschappelijke financiële 

verantwoordelijkheid. 

•  Een verschuiving van MKB naar digitaal. Je kunt alles 

online kopen. Winkels zijn veranderd. Pakketbezorgers 

nieuwe tak van sport. We willen van alles maar niet 

betalen, zoals biologisch geproduceerd eten. De 

kiloknaller wint.

•  Als Rabobank staat voor duurzaamheid, moeten ze echt 

bijdragen aan financieringsmogelijkheden voor bedrijven 

die willen verduurzamen. 

•  Dat is het probleem. De bank wil dat je dan 

Crowdfunding gaat doen. Dan moet Rabobank het 

statement niet voeren. 

•  Gangbare landbouw. Wat is dat? Dat is een bedrijf dat 

gewoon volgens de regels koeien melkt of akkerbouw 

bedrijft. Als een koe ziek is de juiste medicijnen geeft. 

In Brabant zijn negatieve effecten van de veeteelt. 

In de drieslag van politiek, financierder en primaire 

sector in de landbouw samen elkaar de wal het schip 

keert. Varkenspest, ammoniak, etc. Rabobank is daarin 

medeverantwoordelijk. De agrariërs moesten nieuwe 

leningen aangaan. Ze moesten steeds maar mee, door 

politieke druk. Als je dat constateert, vind ik dat de 
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Rabobank een positie moet innemen om niet meer te 

denken in groei, maar in bloei. Waar kun je nou in de 

drieslag schouder aan schouder staan met de agrariër? 

Weet dat mede de primaire sector de strop omdoet; door 

telkens mee te gaan met investeringen. 

•  In principe individuele personen verantwoordelijk voor 

investeringen. De sterken blijven dan over, de kleine 

boeren kunnen het niet meer halen. 

•  Ik wil niet meer met paard en wagen door het land 

rijden. Nu zitten we met drones en gps etc., we schuiven 

een eind op. Vanuit het coöperatieve kan je daar ook een 

rol in spelen. Je had maar 1 paard. Zo ben ik opgegroeid. 

Ik wil niet naar de tijd terug, geen nostalgie.

•  Ik zie niet per se dat de Rabobank wel of niet iets kan 

doen in deze. De essentie is dat er voedsel wordt 

aangeboden tegen een dusdanig lage prijs, dat het voor 

boeren niet mogelijk is om een duurzame, wenselijke 

manier te produceren. Politiek, financieren, en primaire 

sector, schouder aan schouder. Lager btw tarief voor 

biologische producten. De Rabobank en de politiek 

deden dat vroeger zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Voor een student is het moeilijk om een baan te krijgen, 

zeker voor mbo. Hbo gaat vaak wel makkelijk door. Zij 

hebben ervaring. Je loopt stage elk jaar, waar je een 

beetje ervaring opdoet. Maar het is niet genoeg. Zeker 

als mbo’er, want hbo’er worden als meer inzichtelijk 

gezien. Mbo’ers verdienen ook een kans. Mbo’ers hebben 

juist kwaliteiten die je niet op een hbo of universiteit 

leert. Op ervaring kan meer worden ingezet. Er blijft een 

verschil tussen opleidingen, maar mbo’ers proberen te 

leren en betrekken is belangrijk. Tijd maken voor je om 

te leren. Dingen die automatisch zijn voor een ander, 

kennen we nog niet. Elk jaar moet een stage gezocht 

worden, die schaars zijn. Hbo’ers lopen ook stage en die 

worden verkozen. 

•  Mbo stagiairs komen ook op de boerderij. Alle bedrijven 

en industrie worden steeds groter. Vroeger was het een 

op een. Nu kom je bij een groot team. Ik vond het leuk 

als iemand ziek was, dan had ik een leuke stage aan te 

bieden. Je moet maar hopen dat er een gat ontstaat waar 

je in kan springen. 

•  Aan de ene kant gebrek aan mensen met een opleiding, 

aan de andere kan je bijna de tijd niet nemen om hen 

goede begeleiding te bieden. We hebben nu ook een 

stagiair waarin we hebben geïnvesteerd. Die gaan we 

aannemen. Aansluiting van werkgever, investeren in 

iemand, is lastig. Rol van de Rabobank – zouden ze 

niet in relatie met ondernemer kunnen zeggen dat ze 

dat willen doen maar wat is jouw social return richting 

onderwijs? Aanvullende randvoorwaarden? Als je 

die krijgt, moet je een stage voor een boer vrijgeven. 

Eigenlijk is het een rol van de overheid. Dat is geen taak 

van de Rabobank. Soms gaat het meer om partijen bijeen 

brengen, bewustwording, oplossingen verkennen. Het 

hoeft niet vanuit de bank te komen. maar we kunnen 

wel helpen het bij elkaar te brengen. Rabobank Geldrop 

is lang geleden begonnen met ondernemers / startups 

oude ondernemers buddy systeem opgezet. Die 

werden gekoppeld. Dat was hartstikke leuk. Daar kan de 

Rabobank ook een rol in spelen. 

•  De Rabobank moet reorganiseren. Medewerkers 

moeten afscheid nemen. Hun expertise kan ook worden 

ontsloten voor een bewonersinitiatief. Dat zou uitgebreid 

kunnen worden. 

•  Met coöperatief dividend kun je dit soort initiatieven 

stimuleren. Dat kan helpen om een start te geven. 

Individualisering versus het gevoel dat er een soort 

coöperatief belang is, gezamenlijk belang is afgenomen. 
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Er zijn nauwelijks meer partijen die focussen op de lange 

termijn. Iedereen focust op eigen, korte termijn belang. 

Het zou mooi zijn als Rabobank die lange termijn voor 

ogen houdt. Voordelen van samen worden volledig 

onderschat en genegeerd. Als voorzitter van een 

pensioenfonds zie ik dat ook. Individueel lijkt mooi, maar 

is een drama. Elke euro die een pensioenfonds uitkeert 

aan een gepensioneerde, is 30 cent premie voor betaald. 

Het rendeert omdat je het samen doet. Als mensen 

het individueel hadden gedaan was het nog slechter 

geweest. Dit is juist goed. Vergelijkbaar: in boerendorpen 

zijn onderlinge verzekeringen, daar moeten we niet 

naar terug, maar dat werkt wel. Gemeenschap regelt 

het samen. Dat is een trend die ook in energie, welzijn, 

zorg speelt. Dorpscoöperaties in gas, supermarkt. 

Bedreiging brengt mensen vaak samen. We leven in 

een ik-maatschappij, maar de trend beweegt naar 

we. Gemeenschappelijk belang, daar heb ik veel mee 

van doen. Dat bestaat niet. Maatschappelijke opgave: 

wat is jouw expertise, belang die aan het grotere kan 

bijdragen. Ik zit vaak met coöperaties en gemeenten, 

die het gezamenlijk willen doen. Maar belangen liggen 

uit elkaar. Het doel is wel gezamenlijk. Dat sluit mooi 

aan bij de gedachte van de Rabobank. Is het eenvoudig 

om coöperatieve in te brengen? Niet altijd, maar in deze 

wel. Community is moderner woord. Bijdragen aan een 

zorgzame gemeenschap.

•  In een dorp waar een vastgoed bedrijf is, heeft de 

Rabobank gezemeld. Met honderden miljoenen. 

Dat doet de naam van de Rabobank geen goed. 

Geen normen en waarden, teleurstellend. We zijn 

op een betere weg. Normen en waarden blijven 

belangrijk. Op een verjaardagspartij wordt je wel eens 

in een verdediging gedrukt. Dat antwoord zit in het 

coöperatieve. Het samen doen. De Rabobank is daarvan 

los gezogen. Ik wil het opnemen voor de Rabobank: op 

lokale banken vind ik dat ze nog een grote rol pakken. 

Maar dat verhaal wordt niet goed verteld. Je kunt niet 

meer op de fiets stappen naar Rabobank. Je moet op een 

andere manier zichtbaar zijn. Je komt niet meer op een 

bank. 

•  Banken trekken zich terug, dat heeft effect op ouderen. 

Die weten niet meer hoe de bank werkt. Je bent 

afhankelijk van een informeel netwerk. Dat is wel 

een punt waarin je als bank zorgt dat iedereen mee 

kan blijven doen. Mensen die de taal niet spreken 

bijvoorbeeld. Teruglopen van het aantal vestigingen is 

te verantwoorden, maar er is wel de taak hoe mensen 

mee kunnen blijven doen. Oss-Bernheze heeft mobiele 

adviseurs voor ouderen. Subsidies voor projecten worden 

positief gewaardeerd. Je kunt de telefoon pakken of 

de voorkeur uitspreken, het is geen sponsoren, maar 

bijdragen. 

•  Gericht op de ouder wordende mensen die zelfstandig 

willen blijven wonen, welke initiatieven kan Rabobank 

daar ondersteunen? Rabobank als partner om na te 

denken over initiatieven, in plaats van dat ze op de oude 

manier bankieren, juist zoeken naar nieuwe vormen. Ik 

vind wel dat de Rabobank steeds op zoek is naar het 

opvullen van de coöperatie, dat moet je wel handen 

en voeten geven in de maatschappij. Dat doen we niet 

goed, niet tastbaar genoeg. Dat is je onderscheidende 

kenmerk. Je moet alleen wel roepen wat je waar kan 

maken, niet verheffen als instantie die de wereld 

verbetert. Lokaal mogelijkheden zoeken, Rabobank is 

gesprekspartner in het Westland, tonen initiatief. Dat 

moet over de bühne komen. 

•  Wat kunnen we zelf doen, i.p.v. Rabobank? In Almere 

is er een probleem rondom passende woningen. Veel 

Amsterdammers komen hier wonen. Kwetsbare groepen, 

ouders met kinderen met autisme, kunnen bijna niet 

meer aan woningen komen. Daar waren stichtingen voor, 

dat is de gemeente geworden. Kwetsbaren vallen tussen 

wal een schip. 

•  Herkenbaar probleem. In de praktijk: een oude man 

woont op een boerderij. Jonger paar wil dat graag kopen, 

dan mag hij er blijven wonen. Dat is een maatschappelijk 

fenomeen wat groter wordt. Normen en waarden spelen 
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hier, bijvoorbeeld door een goedkopere hypotheek 

aan te bieden. Meer ouderen en minder jongeren. 

Problematiek van de woningmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Krimp is een probleem boven Leeuwarden-Groningen. 

We hebben een heel andere problematiek bij ons. Vanuit 

digitalisering komt er een trend dat men terug wil naar 

het eigen gebied. Vrijkomende agrarische gebouwen 

raken weer in trek. Kwetsbare jongeren, er is niet alleen 

geen geld voor hen, bewoners en gemeenten willen 

niet altijd ruimte maken. Je wilt niet weten wat voor 

regels er allemaal bestaan. Gemeenten willen wel, maar 

snappen het niet. Creativiteit, collectief eigenaarschap, 

coöperatieve expertise van Rabobank kan worden 

ingezet voor dit soort projecten: herbestemming van 

vrijstaande gebouwen. Inclusieve aanpak.

•  Niet alleen in problemen denken, juist waar we heen 

moeten. Ik ben van de verbinding. We hebben het over 

individualisering, meer samen doen, bijvoorbeeld lokale 

Rabobank die veel ondersteunt. In deze samenleving 

moet dat wel, want anders vergroot de kloof tussen jong 

en oud. Duurzaamheid is ook een thema. We moeten 

zeggen: het is nu genoeg. Met z’n allen oplossen, niet 

blijven hangen. 

•  Iets abstracts: in alle discussies wordt totaal onderschat 

dat we als diersoorten in elkaar zitten. Zijn we 

kuddedieren? We zijn eigenlijk geen individuen. We 

moeten samenwerken om roofdieren te verslaan. De 

groepen worden wij/zij. Dat is nu doorgeslagen naar 

individueel, want de roofdier is er niet meer. We denken 

dat we het zelf allemaal wel kunnen.  

Maar dat verbinden brengt ons verder. Het zit in 

onze natuur. Daarom vind ik het coöperatieve van de 

Rabobank mooi. Dat moet niet per se in eenheden 

van heel Nederland, of anders, maar overzienbare 

hoeveelheden/groottes. Dat zijn groepen die met elkaar 

wat moeten bereiken. Dat heeft succes. Dat zou Rabo 

op allerlei manieren kunnen ondersteunen. Specifiek op 

projecten, vanuit lokale aanwezigheid. Specifieke cases, 

los van kader, wat creatiever per stuk. Een bank vroeger 

kon creatief zijn, nu zijn er heel veel regels. De plaatselijke 

Rabobank mag niet meer creatief zijn, want van bovenaf 

zijn er te veel regels.  De situatie is in 10 jaar enorm 

veranderd. Wat een bank mag en kan doen is veranderd. 

Alles gaat via de computer en alles staat vast. Het niet-

vaststaande, menselijke is juist onderscheidend. 

•  We hebben het gehad over onderwijs en de toegang 

tot arbeidsmarkt, ongelijkheid in de samenleving 

op het gebied van woningmarkt, agrarische sector. 

Duurzaamheid is een belangrijk thema. We hebben veel 

geraakt. Even een moment om te denken, visualiseren, 

hoe zou het in de ideale wereld zijn. En wat is daarvoor 

nodig? Heel kort! 

Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

•  Met betrekking tot duurzaamheid, weten we dat 

grondstoffen eindig zijn. Fosfor, gas, benzine, we moeten 

naar alternatieven om de wereld draaiende te houden. 

Hoe willen we dat doen? Meer recyclen, omdat vroeger 

we ook niks weggooiden. We moeten terug naar dat 

principe. Hoe lang bestaat de wereld nog als we zo 

doorgaan? We gaan allemaal op vakantie, meer dicht bij 

huis zoeken. Vliegtuigen op zonne-energie of waterstof? 

Technieken zijn er al, het is de uitvoering. Die omslag 

moeten we maken. Alles kost geld. Waterstoffabriek 

wordt gebouwd, de ontwikkelingen zijn er.  
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Wellicht in de toekomst met zout water, dan 

ondervangen we de stijgende zeespiegel. Als het moet 

vinden we oplossingen. Investeren in kennis en opleiding 

op dit gebied. Het ligt bij jezelf: je moet het gewoon 

doen. Ik draag bij op het gebied van duurzame projecten 

het maakt niet zo veel uit wat je doet, als je maar in 

beweging bent. Nu praten we er tenminste wel over. 

•  Smoesje van druppel op gloeiende platen is gemekker. 

Zonder druppels wordt de gloeiende plaat alleen maar 

warmer. Je kan oneindig veel dingen kiezen om te doen. 

Met een club bij elkaar zitten, praten, en het doen. Het 

begint abstract, sommige dingen moeten internationaal, 

zoals klimaatverdrag. Autobedrijven in contact brengen 

met energiebedrijven. De insteek achter de initiatieven 

is juist belangrijk. Niet alleen hier, maar over de hele 

wereld. In achterstand, mensen met minder, moeten ook 

mee. Aanhaken bij wat in een dorp leeft: dorpsraden 

die worden benaderd, is veel uit te halen. Bijvoorbeeld 

gemeenschappelijke auto’s, gemeenschappelijk inkomen. 

In kleine gemeenschappen is een zekere cohesie. Think 

global act local. 

•  Growing a better world together. Ik wil niet aan groei 

denken, maar aan bloei. Je zult je positie moeten 

herijken in de vorm van een missie. De veranderende 

samenleving en de trends die we zien, waar staat 

Rabobank daarbinnen? Duurzaam, ecologisch en sociaal. 

Rabobank ondersteunt met hun winstuitkering dit soort 

projecten. Ze moeten er wel een antenne voor hebben. 

Heel zwart wit: als je economisch gedreven blijft, dan heb 

je dat niet, je moet sociaal gedreven zijn. 

•  Wie zijn de leden van de Rabobank? Bottom-up, zo 

is de bank groot geworden. De samenleving is ook 

omgedraaid. Twee invalshoeken: coöperatieve, dat 

is vooral vanuit de discussie vanuit individualisering 

zelfredzaamheid waarbij steun wordt gegeven. Andere 

kant is de grotere duurzaamheiddiscussie, samen 

met sectoren die er zijn, wie willen we financieren, en 

waarom? Regelgeving bij de overheid moet hierop 

aansluiten.  

•  Btw-discussie op voedingsmiddelen. Heeft de Rabobank 

daar een belangrijke lobbyrol in? Op veel onderwerpen 

probeert de bank een gesprekspartner te zijn. Vitaliteit, 

gezondheid, dat is bij uitstek een topic. De Rabobank kan 

lobbyen bij de overheid. 

•  Vitaliteit, gezondheid is belangrijk, welzijn, geluk. 

Demografische omkering met de vergrijzing: als 

ze zorgen nodig hebben, goede zorg beschikbaar, 

verpleeghuizen zijn weg, bewonersinitiatieven, ook voor 

mensen met een kleine portemonnee. Iedereen een plek 

waarin hij goed uit de voeten kan, waar welzijn leeft. 

Klein beginnen en groter maken. 

•  Aan de andere kant, centraal ingrijpen moet soms ook. 

Vet en suiker duurder maken. Obesitas is ook een groot 

probleem. Mooi voorbeeld: Sjanghai hebben alleen 

maar elektrische scooters. Dat is ook centraal geregeld.  

Politiek is een belangrijke partij maar die denken niet op 

de lange termijn. Ze kunnen versnellen en vertragen. 

Duurzamer leven, als kenniseconomie gebruiken. Dat zou 

enorm veel opleveren.

•  Mensen eten veel ongezond. In de kantine is een appel 

duurder dan een tosti op scholen. De prikkels zijn 

verkeerd. Gezond eten is duurder dan ongezond.  

Terwijl de btw op groente en fruit wordt verhoogd. 

Daar heeft Rabobank ook een rol, namelijk een signaal 

afgeven. Durf dat te roepen. Project val op val af voor 

jongeren. Kinderen stimuleren te sporten en gezond 

te eten. Het boek nudging geeft dit ook aan. Door 

bijvoorbeeld alleen appels neer te zetten, in plaats van 

het zeggen, werkt het. 

•  Voorbeeld: landbouwbeurs in Hardenberg. Rabobank 

stand had kromkommers. Het was een agrarische beurs, 

het stond op alle tafels. Dat schoot in mijn verkeerde 

keelgat. Je moet het niet overdrijven. Laat ook andere 

klanten en projecten zien. 

•  Dat heeft te maken met de antennes. De afstand is groter. 

Wat is de juiste plek, juiste tijd? De schakel zoeken, hoe 

wordt je volwaardig gesprekpartner. Ondernemers lopen 

harder dan de bank. Rabobank heeft wel de netwerken in 

de lokale gemeenschappen, en de marktteams. Dat kan 

echt goed werken. 
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•  Duurzaamheid zou Rabobank sterk moeten zijn in het 

financieren van duurzame oplossingen. Dat zit meer in 

de genen van de Rabobank dan van de andere banken. 

Lonende activiteit. Verandering komt uit kleinere 

groepen, daar dient dichtblij gebleven te worden. Niet 

meer gedragen als alle andere grote banken, juist de 

waardering van het coöperatieve. Ik wil best meer 

betalen, als ik denk dat de bank goed bezig is. Niet 

per se het economische te sterk voorop stellen. Toch 

vooral richten op het bijdragen. Bijvoorbeeld richting de 

landbouw; financieren op een manier die werkt en die 

overhoudt. 

•  Coöperatie is USP voor de Rabobank. Moet het een 

Triodos worden? Niet als goed doel op zich. Het 

kan niet anders werken dan dat het economisch 

rendeert. Financieren van duurzame landbouw, en 

met de overheid regelen dat dat kan. Economie is een 

welzijnswetenschap. Geen geitenwollensokken. Dat is 

framing. 

•  De Rabobank is wel de enige bank die daar iets 

mee wil doen. De coöperatieve gedachte is hot. Het 

moet wel economische verantwoord zijn. Het gaan 

over welbegrepen belangen – de winst die gemaakt 

wordt, komt weer terug de maatschappij in. Juist door 

centralisering is er meer mogelijkheid, bijvoorbeeld om 

internationaal dit te doen. De communicatie is enorm 

slecht. We vertellen het niet. Niet een te grote broek 

of promo/marketing. Het verhaal goed vertellen ook 

luisteren naar hoe anderen daar op reageren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Verrassend dat we het zo vaak over de bank hebben. 

Iedereen wil heel graag meedenken.

•  Op scholen dialoogles geven in plaats van debatteren. 

We leven in een wereld van tegenstellingen, die in 

de media worden gehypet. Ik zou wel dialoogles in 

ons DNA verweven willen zien. Het gaat zo vaak over 

tegenstellingen. Vlees ja of nee, zwarte piet ja of nee. 

Het is interessant om te kijken hoe we vlees kunnen 

vervangen. Of hoe we restproducten van menselijke 

consumptie kunnen gebruiken om lekker vlees te maken. 

•  Duurzaamheid, vitaliteit, gezondheid, participeren, doen. 

Wat missen we? Technologische ontwikkelingen, die 

komt overal in terug, is een middel geen doel, maar wel 

belangrijk. Zeer serieuze wetenschappers die zeggen dat 

de eerste mens die 300 wordt al geboren is. De sociale 

problemen die daarmee gepaard gaan zijn ongekend. 

Maar de oplossingen ook. In China gaat het nog sneller, 

we hebben weinig zicht op wat daar gebeurt. 

•  Open en transparante communicatie vanuit de 

Rabobank. Proactieve houding. Rabobank is een 

representant van de systeemwereld. Heel veel codes en 

regels. Bouw ook flexibiliteit in, ook voor medewerkers. 

Dat je met maatschappelijke initiatieven mag komen. 

Zorgaanbieders en gemeentes zijn hetzelfde. Meer naar 

vertrouwen dan naar controle. Je probeert rampen te 

voorkomen door regels, de regel is zelf de grootste ramp.  

Fase 5 

•  Kansenkaarten worden ingevuld. 

 

Dialoogbegeleider: Karin van Kerkhoven

Verslaglegger: Jenny de Nobel
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Tafel 13

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.

• Was tot gisteren voorzitter energie coöperatie Hilversum. 

Wil handen vrijmaken voor nieuwe ideeën. Was financial 

controller, 10 jr geleden stap gezet naar eigen baas 

worden. Nu bijvoorbeeld burgerinitiatieven op poten 

gezet, groeit flink. Soms denk ik druppel op gloeiende 

plaat maar vaart begint erin te komen. Maar ik geniet 

vooral van mensen die zich aanmelden bij de energie 

coöperatie. Mensen die vorig jaar nog niet zouden 

peinzen over deelname komen nu over de brug. Probeer 

mensen op wijkniveau bij elkaar te brengen. Concentreer 

me op sociale cohesie. Vader van 3 kinderen. 

•  Komt uit Friesland, woont op boerderij met 3 kinderen 

en vrouw. Ben ondernemer in duurzame energiewereld. 

Energietransitie is rode draad in alles wat ik doe. 

Jarenlang vno bestuurder geweest. Was Elsevier lezer, 

energie is linkse hobby maar heb switch gemaakt naar 

houding richting kansen/innovatie. Op klein niveau geef 

ik 1 dag praktijkles per jaar om met kinderen naar biogas 

ga, op de fiets. Winnaars mogen in de Tesla naar school. 

Daarmee leeft het. 10 jr geleden mee begonnen, toen 

hadden 3 kinderen thuis zonnepanelen, nu 15 hebben 

het en 30 kinderen kennen iemand met zonnepanelen. 

Geeft mij drang om door te gaan. Kennis en financiers 

lopen altijd achter bij ontwikkelingen maar daar loop 

je tegenaan. Hoef je aan de jonge generatie niet uit te 

leggen. Licht uit want dat is slecht voor milieu ipv kost 

geld. Mindset overal inbrengen. 

• Woont in Best, hobby’s zijn wielrennen en voetbal. 

Begeleider van jeugd Best Vooruit. Twee zoons die ook 

voetballen. Alp ‘dhuez fietsen. Ik ben mantelzorger 

van schoonvader. Wordt niet vrolijk van hoe zorg is 

georganiseerd. Patiënt centraal? Praktijk is lastiger. 

Maak me zorgen over kwaliteit van leven in de zin 

van duurzaamheid/ruimte van leven. Hoe zorgen we 

dat de samenleving inclusief blijft? Ik ben bezig met 

trendontwikkelingen/monitoring, hoe pakken we 

problemen aan zodat er ook echt iets verandert.

• 34 jaar oud woon in Den Haag. Verwachting 1e kindje. 10 

jaar lang leiding gegeven aan kinderen, 60% met rugzakje 

(misbruik etc). kom uit ondernemersgezin. Strategisch 

adviseur voor snelgroeiend bedrijf. Focus niet alleen op 

groei maar ook op persoonlijke ontwikkeling. Actief lid bij 

jong management, onderdeel vno/ncw. Bezig met; wat 

vinden managers belangrijk tegenwoordig in hun bedrijf 

en wat vindt de politiek belangrijk in mkb. Geïnteresseerd 

in ondernemerschap, programma ontwikkeld samen 

met Rabo over fruitteeltsector. Circulaire economie 

worden eerste stappen gezet maar we hadden eerder de 

noodklok moeten luiden. Daar maak ik me zorgen over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Vader van 2 volwassen dochters, 67 jaar, 2jr met pensioen. 

Maar nog heel actief. Kennis en ervaring nog inzetten. Ik 

doe twee dingen 1 begeleiding van zzpers in zwaar weer 

en 2 lid van klein clubje wijze mannen die B&W adviseert 

over subsidies. 

•  Woont in Schalkwijk. Doet MBO opleiding financiële 

beroepen, bedrijfsadministratie. Wij hebben geen 

zonnepanelen maar ken wel veel mensen die het 

hebben.  Ik voetbal. Ik woon bij mijn ouders. Ik werk 

bij VD Valk in Houten. Ik herken wel dingen van mijn 

opleiding; stufi en huizenmarkt is een probleem. Maar 

ook ziekenhuizen. 

•  Ik kom van de Dream Foundation, zitten op Schiphol. 

Ben jurist, kom uit Turkije oorspronkelijk. Geschoold 

in management diversity. Gevraagd door Athlon. 

Help ondernemers met rolmodellen vanuit mvo 

gedachte. Ondernemers die we helpen hebben een 
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diversiteitsachtergrond. Ben lid van ledenraad Achmea. 

Heb veel raakvlakken met zorg. Mijn moeder is ziek, taal 

niet machtig. Mensen willen kansen aangrijpen maar dat 

lukt soms niet.

•  Woont in Maarn. Actief in 1000 vrouwen. Geïnteresseerd 

in energie/duurzaamheid maar ook in krimpgebieden. 

Afkomstig uit Achterhoek.

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraagstukken 

gedeeld.

• afval, tegenwoordig is afval product voor iemand anders. 

Deze berg is afgedekt en kan je niks mee. Komt een 

energiecampus waar onderwijs/bedrijven inspirerende 

projecten neerzetten. Hoofdkantoor, wij zetten een 

energieneutraal gebouw neer. Toen naar de Rabobank, 

wij nemen eigen vermogen mee wat financieren jullie, 

gebouw is energieneutraal. Issue; willen pand in 20 jr 

afschrijven, geconfronteerd met opslagen want afvalberg 

is een risico. Wat gaat hier niet goed. Het is circulair, wij 

waarderen de grond voor €0. Gebouw kun je indien 

nodig afbreken en is herbruikbaar en we gebruiken geen 

energie. Volgens mij hoor ik een kadootje te krijgen. 

Waarom ouderwets denken, cv in 20 jr afschrijven. 

Hebben afschrijving van 30 jr gekregen. Bank zegt wij 

worstelen met hoe we dit soort cases die 2 stappen 

verder zijn financieren. Hoe gaan we naar dit verhaal als 

Rabo, dat is een issue. Hoe vat je dit in alle modellen in 

de structuur van de bank zodat het mee veert met de 

marktontwikkelingen.

•  Ben je blij met het resultaat?

•  Ja blij dat het er komt, maar met procedure ben ik niet 

blij. We zijn redelijk gefaciliteerd maar niet optimaal. Geldt 

niet alleen voor Rabo maar zo werkt de financiële wereld. 

Je moet andere parameters anders interpreteren.

•  Heb je je ambities mbt duurzaamheid moeten 

terugschroeven?

•  Nee, we hebben een duidelijk visie. 9 van de 10 

ondernemers zou de ambitie teruggeschroefd hebben 

wij niet. Ondanks of dankzij de financiële wereld. 

•  Mag ik wat aanvullen, wat ik me kan voorstellen is dat 

je als bank een speciaal team krijgt met mensen die dit 

snappen. Dit moet uit de grote vijver worden gehaald. 

Men weet niet wat ze er mee aan moeten. Hoe kunnen 

we hiermee omgaan?

•  Kleine toevoeging, men moet luisteren naar de 

ondernemer. Hoe kunnen we samen mogelijkheden zien. 

•  De erkenning van alle teams binnen de bank is er. Het 

systeem deugt niet maar we hebben de oplossing niet. 

Dat is de transitie. 

•  Zonnepanelen en nieuwe energie bij nieuwbouw. Er 

worden duurzamere huizen gebouwd. Schalkwijk bestaat 

uit 4 straten, de nieuwe huizen zijn duurzaam, geen gas, 

andere ketels. Dat is een hele goede vooruitgang. 

•  Nieuwbouw is geen hogere wiskunde om 

energieneutraal te krijgen.

•  5 jaar geleden is de bouw van huizen gestart, toen 

gestopt a.g.v. crisis, nu wordt het weer opgepakt maar 

wel duurzaam. Culemborg heeft ook veel duurzame 

projecten, laatste 10 jr heel nieuw deel stad bijgebouwd. 

•  We willen labeltje hebben, maar je wordt binnen de bank 

niet beloond met een duurzaamheidskeurmerk. Hoe 

zorg je dat je jonge mensen beloont die een duurzame 

woning betrekken

•  In verlengde daarvan, passende huisvesting passend bij 

de levensfase van de persoon. Schoonvader van huis 

naar appartement naar verzorgingshuis. Jongeren vinden 

geen huis, huizen die gebouwd worden zijn gericht 

op gezinnen, maar er komt een enorme toename van 

alleenstaanden. 

•  Bij ons in het dorp worden 30 tiny houses gebouwd voor 

alleenstaanden. Die hebben alleen bed en bureau nodig

•  Bij Heino/Zwolle heb je ook dat soort projecten. Maar 

daar loopt men tegen bureaucratische rompslomp aan. 

Waarom worden nieuwe eisen niet anders bedacht, 

deuren moeten hoger, maar waarom niet breder? Voor 

rolstoelen. Huisvesting moet modulair zijn. 

•  Ik heb huizen gebouwd afgelopen jaren. Basale zaken 

als kierdichtheid is geen ervaring mee in de bouwsector. 
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Aannemer etc moet kennis hebben. 

•  Ik moet denken aan het balkon. Ik heb veel met 

verduurzaming. Dat staat haaks op andere trend, namelijk 

dat we met Ryanair vliegen. Energiebesparing thuis, maar 

vlieg kilometers nemen toe. 

•  Wat zit er onder?

•  Het zit niet alleen in technologische oplossingen maar 

veel steviger inzetten op gedrag, benoemen van gedrag 

en gedrag ter discussie stellen.

•  We zijn verslaafd aan energie. 

•  Wat zie je gebeuren?

•  Mensen vinden zich een hele piet als ze investeren in 

vergroening. Maar dat is slechts het begin. 

• Zelfs met een epc-o norm ben je er niet. Het is echt 

pas het begin. We hebben net een nieuwe folder. De 

boodschap moet anders, besparing levert je geld op, is 

gemak. We brengen niet eens het verhaal, ‘het moet’. Dat 

is absurd. Morgen zit ik in Hilversum. Kleine zelfstandigen 

doen meeste werk bij bouwprojecten maar hebben geen 

kennis in duurzaamheid. Je moet er als expert bij gaan 

staan, hand vasthouden werkt niet.

•  Men denkt volgens boekjes. Dus deze warmtepomp heb 

je nodig. Kennisniveau is onvoldoende. Als je project 

hebt, kom je erachter dat elke expert iets anders zegt

•  We zijn als coöperatie gegroeid. We bieden een cursus 

aan zelfstandige om ze te voorzien van een certificaat 

‘hoe werk je duurzamer’. Nu moeten we de zelfstandige 

overhalen naar de cursus te gaan. Rabobank is 

aangeschoven/ondersteunt.

•  Over woningnood/zelfredzaamheid. Wij huurden op Java 

eiland. Dat moet de duurzame wijk worden. Je ziet het 

nog niet. Panden zijn eind jaren 90 gebouwd, net iets 

boven sociale huur. Afgelopen 3-4jr corporaties verhogen 

huur. Uitstroom mensen die lage huur gewend zijn. Wat 

krijg je terug, expats. Cohesie is weg, alv is slecht bezocht. 

Idee voor zonnepanelen is weg. Vroeger was de focus 

op we doen het samen, nu wonen er tweeverdieners en 

expats maar er is geen samenhang. 

Fase 3: Visualiseren  
In deze fase staat dromen centraal.  

Wat zijn de dromen en ambities voor de toekomst?  

En hoe ziet de samenwerking eruit? 

•  Ik heb het naar ondernemerschap toegetrokken. Wat 

wij zien is dat we voorheen kwamen van focus op 

strategie/winstmaximalisatie naar succesvol ondernemen 

maar ook iets goed doen.  Dat wordt steeds normaler, 

dat denken. Wij zijn er voor ondernemers die beiden 

willen combineren. We begeleiden 100 ondernemers 

op dat vlak. Al die ondernemers hebben werknemers/

samenwerkpartners. Door het via ondernemers te 

spelen heb je een effect richting een grotere groep met 

meerdere lagen. Dat is mijn droom. Als die beweging 

groter wordt, klanten die wij aantrekken, dat zijn klanten 

die betrokken zijn. Op het moment dat je hen stimuleert 

met hun verhaal aan anderen creëer je sneeuwbaleffect.

•   We lijken een beetje op elkaar. Wij zijn een stichting. 

Mijn eerste droom; over 5 jaar komen mensen bij 

elkaar. Vanuit mvo zou ik het heel mooi vinden als we 

duizenden mensen bij elkaar krijgen die elkaar normaal 

niet treffen. Als ik mensen ontdek, denk ik wauw hoe rijk 

voel ik mij dat ik van iedereen leer. Dat is de rijkdom van 

de samenleving. We moeten elkaar wat gunnen vanuit 

empathie. Blijheid levert succes. Daarmee groeit de 

samenleving. Tweede droom. Ik heb 222 ondernemers 

geholpen en ik houd van jongeren. Hoe mooi is het als 

je bij het kind aanwezig bent. Mensen die welwillend zijn 

maar niet de weg vinden. Laten we connecten in diverse 

werelden. Dan ben ik een happy persoon.

•  Over 5 jaar is onze energie campus uitgebouwd. Maar 

dat het ook een hart krijgt. Dat ons onderwerp binnen 

curriculum integraal zit en dat leraren bij ons komen 

werken en onze werknemers ook docent zijn. 10% van de 

energie voor stad Leeuwarden produceren. We hebben 

veel juridisch en financieringsgedoe gehad. Droom dat 

dit de weg opent als voorbeeldproject. Hoe ga je anders 

om qua interpretatie wetgeving. Financierbaarheid, 

wetgeving, bouwen en vergunningen. We hebben alle 
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documentatie gedocumenteerd en gebruiken dat als 

lesstof in hbo/uni.

•  Mensen ervaren weinig gemeenschap. Men voelt dat 

niet, zoekt het niet op. Het is los zand. Mijn droom is dat 

je van die kleine cohesie een bijdrage maakt zodat men 

naar elkaar omziet. Het moet georganiseerd worden. 

Mensen moeten zich aansluiten. Veel onzichtbare 

mantelzorg die nu bestaat beter coördineren. Andere 

droom is dat er ook een energie campus komt in 

Hilversum. Ook een droom is dat wij coöperatief werken. 

Over 10 jaar is er een enorme vlucht genomen in het 

coöperatieve in de stad. 

•  Leefbare wijken, ik herken het.

•  Over 5 jaar. Ik heb 2 nachtmerries. Ik heb 2 volwassen 

dochters. Ik zie dat de EU uiteenvalt. Schoonzoon was 

in Engeland ten tijde van de brexit uitkomst. Men viel 

in huilen uit. Als je er een droom van maakt moeten we 

investeren in de EU, begrip voor EU van verschillende 

snelheden. Tweede nachtmerrie. Ik ben geschrokken 

van het aantal mensen dat laaggeletterd is. Die missen 

aansluiting in samenleving. We moeten dat verdomde 

digitalisering afschaffen. 

•  Moet je het probleem van de digibeet niet oplossen?

•  Ik maak mensen mee die de meest eenvoudige brief niet 

kunnen lezen. Simpele brieven over achterstand betaling. 

Die mensen hebben persoonlijke aandacht nodig. 

•  Maar dat wordt onbetaalbaar. 

•  10 januari komt er een kleintje. Hoe ziet haar wereld 

eruit? Dingen die wij 5-10 jr geleden normaal vonden, 

dat is niet meer normaal. Denk aan roken. Rokers 

zijn paria’s. zelfde geldt voor duurzaamheid. Wij zijn 

bezig met kinderdagopvang. Zijn jullie bezig met 

afvalscheiding? Als mijn kinderen hier komen, wil ik het 

signaal niet afgeven dat dat niet belangrijk is.

•  Over 5-10jaar hoop ik dat er genoeg huizen zijn voor 

jongeren. Mijn ervaring is dat het heel moeilijk is om 

een huis te krijgen. Een starterswoning die te betalen is. 

Mijn droom is dat de huizen nog betaalbaar zijn. Een dak 

boven het hoofd.  

•  Mijn droom waar ik elke dag mee bezig ben is van 

decease management naar health management. Je 

moet naar gedragsverandering. Voorkomen dat ze 

bij huisarts of specialist terecht komen. Dat is nu niet 

duurzaam georganiseerd. Ik wil een andere mindset 

creëren. Hoe los je eenzaamheid op als één van de 

veroorzakers van hart- en vaatziekten. Mijn droom is dat 

we de transformatie maken, regionaal. Regio Drenthe/

Groningen zie je dat sch’s sluiten. Dat moet veranderen. 

Tweede is; NL rookvrij. Onze voetbalclub is rookvrij. En 

dat wordt breder. Het is niet de schuld van de roker, het 

is een verslaving. Je moet ze helpen daar vanaf te komen. 

6 miljoen doden als gevolg van rokers. Waar zijn we mee 

bezig. 

•  44 jaar geleden mijn ouders rookten niet. Maar als 

er bezoek was, hadden ze een pakje sigaretten als 

gastvrijheid.

•  5 jaar geleden hebben wij als coalitie bedacht, een 

rookvrije generatie. Er komen maatregelen. We zijn bezig 

met rookvrije generatie. Ik werk bij BeBright. We werken 

aan transformatie. Er is voldoende innovatie maar we zijn 

niet in staat het op te schalen. We zien dat Philip Morris 

vertrekt naar China, daar zitten replacement smokers.

•  Hoe is de sociale cohesie veranderd dan?

•  Men wist vroeger veel van elkaar. Wordt vaak negatief 

uitgelegd. Ook in steden bestond verzuiling. Dat zijn we 

kwijt. 

•  Ben niet helemaal eens dat we het kwijt zijn. Er zijn 

nieuwe middelen. Lokaal heb je facebook als verbinder, 

vaak in nieuwe wijken.

•  Je bent zelf onderdeel van de creatie van cohesie.

•  Ik kom uit een dorp met één basisschool. Toen gingen we 

samen om, ook ouders. Nu is dat weg. We wonen er maar 

het samenzijn is er niet meer. Er is wel veel georganiseerd 

voor kinderen op basisschool, denk aan overblijven etc 

maar daarna verdwijnt het. 

•  We zijn steeds mondiger geworden. Kinderen 

tegenwoordig stellen zaken aan de orde. Over zorg, over 

samenleving. Er is behoefte aan. Er veranderen dingen 

steeds sneller.
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Fase 4 + 5: Vormgeven en Verwezenlijken 
In het laatste onderdeel is stilgestaan bij wat en wie 

er nodig is om de dromen te realiseren. En wat een 

ieder nu al kan bijdragen om de dromen en ambities 

te verwezenlijken. En hoe de Rabobank daaraan kan 

bijdragen.  

•  We gaan naar health management. Wat nodig is, is ruimte 

om te financieren, wetgeving. Wat coalitie van the willing 

naar coalitie van the doing. Voorwaarden te creëren. Ook 

hoe dingen niet werken. Hoeft niet first time right. Dus 

doen. Fijn dat het mislukt, dan weten we hoe het niet 

moet. Vanaf daar verder. 

•  Ik denk dat je als groter bedrijf heb je startups nodig die 

doorbraken creëren. Experimenteren zit in de mindset 

van ondernemer. Die moet je gebruiken. Dat moet je 

dichter bij elkaar brengen. De hoe vraag wordt nu vaak 

niet ingevuld. 

•  Specifiek voor de zorg. We kunnen goed onderzoek 

uitvoeren maar moeten meters maken in toepasbaarheid. 

In Rotterdam bij Erasmus stond plakkaat, wij stellen 

patiënt centraal. Toch sluit ik aan in de rij voor de balie. 

Niet meer ROI denken maar SROI denken. Meer geven 

dan nemen. Als je die houding hebt kan 1 en 1 3 zijn.

•  Social investor/sharing is caring. Alles is versneld door 

internet. Wat ik nodig heb ik mijn werk is social investor 

zijn. De sense of urgency gedachte, het is bijna te laat 

om de wereld te redden. Dan voel je je aangesproken. 

Samen gaan we het doen of kapot maken. Kijk nooit 

zwart wit. Als ik jongeren spreek zie ik sneller een sense 

of urgency dan bij een ceo. Je moet zelf een investor zijn, 

tijd, aandacht, geld. Wat je aandacht geeft, groeit.

•  De faciliteiten flexibel inzetten. Misschien moet je 

het niet financieren maar gedeeld eigenaarschap 

nemen. Dat oude business model moet je misschien 

loslaten. We hebben nog steeds dezelfde regels voor 

financieren als 30 jr geleden. Flexibiliseren zonder dat het 

oncontroleerbaar wordt. Dingen moeten fout mogen 

gaan. Er is een experiment mislukt. Er is een angstcultuur. 

Ik heb nu juristen in mijn team. Je hebt juristen nodig 

omdat je elkaar niet vertrouwt. Het gaat om damage 

control. Ik heb 4 succesvolle bedrijven maar had 18 

mislukte ideeën. Dat betekent ook dat faciliteiten die 

bedacht zijn niet tot bloei komen. Die moet je los laten 

gaan, afboeken en door. 

•  Wij werken als coöperatie. Als je bij ons in een traject 

komt als begeleider van een zzper wordt je lid coöperatie. 

Daarmee heb je inspraak. Je beslist zelf wanneer je je 

lidmaatschap stopzet. Ik zie zelf niet dat er wat verandert. 

Ik hoop dat Merkel blijft. 

•  Ik was vorige week bij Van Rompuy. Die was positief over 

de EU. We gaan door, het was niet makkelijk en het wordt 

niet makkelijk maar we gaan door. 

•  Goede leiders streven gelijkwaardigheid en respect na. 

Bezielend leiderschap. Nu hoor je de jeugd, we willen ook 

sharing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Ik heb 10 jr geleden serie cursussen sociaal ondernemers 

gehad van de Rabobank. Ga daar mee door! De 

bankensector moet doorgaan met ondersteunen 

en het goede voorbeeld geven. Wat is nodig, lef, 

ondernemerschap, overheid die faciliteert en niet 

organiseert en verandering in de wijken. 

•  Moeten we ook meer controle loslaten? Perfectionisme? 

•  Wat ik zag in de ziekenhuisbouw was dat we als 

samenleving niet accepteren dat er iets mis gaat. 

Experimenten mogen niet. We zijn niet meer gewend 

aan de uitspraak shit happens. Kijk naar de Stint in Oss. 

Je moet ruimte bieden voor ondernemerschap. En dus 

vooraf te zeggen, het kan misgaan.

•  Moet je wel zeggen dat we het niet meer accepteren 

maar dat de jongeren het wel accepteren? Experiment 

begint niet bij samenleving maar bij een groepering.
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•  Als je durft, leer je ook sneller. 

•  Degenen die getroffen worden, accepteren het risico 

niet. Het kan ook werken als je het met z’n allen 

belangrijk vindt.

•  In een Aziatische samenleving heerst, vandaag heb ik het 

goed, morgen heb ik het beter. In het westen, gisteren 

had ik het goed, morgen is het minder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie: controle, controle, controle. Maar het leven 

is mooi, en onzekerheid en verandering zijn de enige 

contanten. 

•  Stel, een bank zonder geld. Pak de rol met de kennis en 

netwerk die je als Rabobank hebt. De agenda moet veel 

duidelijker worden vormgegeven. 

Dialoogbegeleider: Anne-Mariecke Haijtink

Verslaglegger: Jan Jaap Altink
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• Met kleine stappen beginnen 

om een grote beweging tot 

stand te kunnen brengen

• In gesprek zijn en blijven

• Samen werken aan een sterkere 

wereld

• We kunnen het niet alleen

• Belang van Verbinding

• Samen en kleinschalig

• Je hebt een mooi jasje. 

• Tip hou de humor er in.

• Een duurzame toekomst begint 

bij leren toekomst-beHENdig 

te zijn

• Ongelofelijke denkkracht

• Samen redzaam

• Dream big, start small

• Dat we met elkaar moeten 

samenwerken om tot zeer 

goede resultaten te komen

• Verbinding maken

• Rabobank blijft een sociale rol 

houden (áls ze daar voor kiest)

• Betrokkenheid is noodzakelijk 

in de toekomst.

• Respect voor de aarde

• Houd het dichthij

• Samenredzaamheid doen

• Mooie dynamiek

• Openheid naar elkander

• Dat in gesprek zijn met elkaar 

zinvol is

• Verbinding blijft centraal staan

• Zinvol

• Dat we over 

‘samenredzaamheid’ moeten 

praten

• Dat netwerken enorm 

belangrijk zijn, ook naar 

studenten en start-uppers toe.

• Zinvol

• Verscheidenheid van meningen

• Starters helpen

• Elkaars ervaringen horen

• Meer persoonlijke 

communicatie

• Verschillende perspectieven bij 

elkaar zien te krijgen

• Zinvol

• Dat we nog veel op te lossen 

hebben met zijn allen

• Dat er voor veel 

maatschappelijke problemen 

samen een oplossing te vinden 

is

• Mensen vinden het moeilijk 

om financiële beslissingen te 

nemen. 

• Zelfredzaamheid is leuk, maar 

je moet ze helpen

• Behoefte persoonlijk contact

• Dat weet realiteitszin moeten 

hebben

• Het ophalen van allerlei 

denkbeelden waarbij WIJ groter 

moet zijn dan IK

• Verbinding,

• Dat er behoefte is aan 

samenwerking

• Verbinding, eerst vanuit 

toekomst herformuleren van 

uitdagingen, concreet.

• Personalisatie

• We zijn te mens gefocust

• We hebben met elkaar veel 

dromen

• Dat we met zn allen over veel 

onderwerpen hetzelfde denken 

en elkaar aanvullen

• We toch allemaal verschillend 

zijn

• Duurzaamheid is meer dan 

alleen het klimaat

• Veel gemeenschappelijke 

zorgen en ambitie

• Dat de bank ook kijkt naar 

studenten om te financieren.

• Kloof tussen rijk en arm 

verkleinen

• Individuen samen komen 

verder: 1+ 1= 5

• Rabobank maakt werk 

van de vraag wat haar 

maatschappelijke functie

• Er zijn veel grote 

maatschappelijke thema’s, 

maar maak ze concrete en 

behapbaar.  Mkb, is belangrijk.

• Het is een erg mooi initiatief 

vanuit Rabobank dat wij allen 

die hier zitten, onze mening 

mogen uitspreken om samen 

resultaten te boeken.

• Dag Rabobank veel meer doet 

of probeert aan mee te doen 

dan dat ik wist

• Van praten naar doen

• Prima initiatief en waardevol 

potentieel

• Dat het belangrijk is 

maatschappelijke vragen 

te benaderen vanuit een 

gemeenschappelijk doel

 

4. Uitkomsten Mentimeter 

1) Wat is uw belangrijkste inzicht van deze sessie? 
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• Dat velen de sociale tweedeling 

als groot probleem zien

• Coöperatie

• Samen veel mogelijk

• Veel maatschappelijke 

betrokkenheid, maar ook nog 

veel werk aan de winkel!

• Interessante stellingen zijn 

voorbij gekomen. De rode 

draad is verbinden!

• Verbinden is zo eenvoudig,

• We delen wel de mening wat 

moet gebeuren

• Sharing is caring

• Durf!

• Visie is belangrijk

• Dat problemen bespreekbaar 

worden gemaakt en daardoor 

problemen worden opgelost 

die normaal niet aan bod 

komen

• Communicatie maakt het 

verschil

• Heel brede set van 

aandachtsgebieden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Out of the box

• Vertrouwen

• Samen werken aan 

leefbaarheid

• Vanuit je hart ondernemen 

gaat sneller

• Tegengaan van Tweedeling is 

een zorg/kans vd bank

• Samenwerking noodzakelijk om 

meervoudige waarde creatie te 

realiseren.

• Ontschotten van verticale 

geldsystemen

• Alle zaken die nodig zijn om 

maatschappelijke vraagstukken 

samen aan te pakken zijn er al. 

• We moeten alleen anders 

waarderen.

• the more you share, the more 

you get

• Bied lonkend perspectief

• Verbinden, gepersonifieerde 

aandacht

• Participatie

• Netwerken

• Duurzaamheid

• Door dialoog blijf je niet steken 

op de ‘goede intentie’ maar 

bereik je resultaat.

• Wat je zelf kunt doen is 

belangrijk en wat je samen kunt 

doen vanuit ieders kracht ook

• De wereld is groot, complex, 

maar de mens als individu 

blijven benaderen is de beste 

route

• Zelfredzaamheid veranderen 

naar samenredzaamheid

• Maatschappelijk en duurzaam 

in praktijk.

• Ik leef niet in een bubbel

• Kijk naar de individuele mens!

• Het dorp van de toekomst ís de 

toekomst

• Noodzaak om 

burgerinitiatieven te 

ondersteunen samen met 

relevante partijen

• Diversiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 86 Verslag landelijke dialoog bijeenkomst November 2018

• Het netwerk van Rabo is groot, 

er is enorm veel kennis. Breng 

dit nog beter samen!

• Elkaar leren kennen

• Door gesprekken te gaan voeren 

met mensen in de wijken om zo 

de maatschappelijke 

• emancipatie te verbeteren.

• Elkaar helpen en inspireren

• Gedragspatronen doorbreken 

door continu bewustzijn te 

prikkelen

• (Virtuele) Verbinding

• Concrete initiatieven vertalen 

naar projecten om met 

verschillende talenten te 

realiseren. 

• Quick wins realiseren genereert 

vertrouwen

• Samen te werken als verbinden 

van alle partners

• Rabo verbinder, maar wel met 

focus

• Op zoek naar de échte talenten 

van mensen

• Polarisatie verkleinen, we 

hebben iedereen nodig!

• Regionomie met meervoudige 

waardecreatie

• Participatie

• Verduurzaming

• We zijn op elkaar aangewezen

• HOPE XXL

• Onderwijs.

• Samen eigenaarschap nemen

• Meerdere blikken op een 

probleem vanuit verschillende 

sectoren en groepen

• Positieve benadering stimuleren 

oplossings- en mindset-gericht

• Kennis delen vanuit de 

Rabobank om starters en jonge 

bedrijven te ondersteunen

• Samenwerken

• Klein beginnen

• Door ook op lokaal niveau in 

dialoog te gaan. En dus op 

kleinere schaal te denken ipv 

grootschalig

• Verbinding zoeken met jonge 

mensen

• Vergroot kennis en 

vaardigheden bij klanten zowel 

zakelijk als particulier

• Gebruik maken van diversiteit in 

de samenleving

• Belangrijk is lokaal, kleinschalig 

samen naar oplossingen zoeken

• Terug naar het dorp, maar dan 

modern.

• Dialogen in de wijk

• De bewustwording van ecologie 

bescherming benutten

• Inzet netwerk Rabobank

• Durven uit je eigen 

belevingswereld te stappen 

en te verbinden met nieuwe 

doelgroepen.

• Regionomie

• Er liggen vele kansen bij de 

denkwijzen van de mens

• Solidariteit. Grote vraagstukken 

zorgen voor een gezamenlijk 

doel.

• Samen werken

• In elke manier van 

besluitvorming zorgen dat geluk 

aan bod komt

• Verduurzamen van vastgoed 

door mogelijkheden beter 

zichtbaar te maken

• Vernieuwende communities op 

de arbeidsmarkt, mensen laten 

doen waar ze goed in zijn.

• www.meettheyoungsters.

nl (community studenten en 

bedrijven)

• Www.watcompany.nl 

(community zelfstandige 

professionals)

• Focussen op hetgeen wat 

belangrijk is

• Samenwerken

• Verbinding tussen bedrijfsleven 

en kleiner MKB en start ups 

initiëren vanuit netwerk Rabo

• Breng alle stakeholders in de 

keten aan tafel en jaag innovatie 

aan.

• Zichtbaarheid online, maar ook 

offline. Verbinden.

• Lokale samenwerking vanuit 

gezamenlijk perspectief

• Samenredzaamheid

• Gelijke kansen en toegang tot 

middelen voor iedereen

• ondersteuning lokale 

bewonersinitiatieven

• Verbinden is verbreden!

• Liefde

• Kansen liggen voor een ieder op 

lokasl/regionaal nivo. Rabobank 

faciliteert en gaat moedig voor..

 

2) Wat is uw belangrijkste inzicht van deze sessie? 
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• Meer investeren in menselijk 

kapitaal en diversitei in onze 

samenleving.

• Jongeren meer betrekken bij 

innovatie en leiderschapszaken.

• Sociaal entrepreneurship 

bevorderen.

• Kijk als bankier anders naar 

sociale initiatieven

• Met elkaar in gesprek

• Samenwerken

• Samen de leiding  nemen

• Snel vooruit naar vroeger

• Vernieuw onderwijs door 

meer focus op samenwerking, 

talenten en ontwikkeling.

• Lokaal mensen verbinden om 

lokale problemen op te lossen

• Samen in gesprek gaan

• Structure follows strategie.

• Geen woorden maar daden

• Samenwerking. Social impact 

bonds.

• Waar een wil is de oplossing 

nabij.

• Zet de klant in regie

• Dialoog-les op school

• Gebruik je omvangrijke netwerk. 

Respecteer de identiteit van dit 

netwerk.

• Afkick centra voor economische 

groei verslaafden

• Nieuwe coöperatieve 

oplossingen voor financiering 

sociale vernieuwing

• Projecten samen doen die niet 

direct binnen huidige wet- en 

regelgeving passen

• Samenwerken aan gezamenlijk 

belang met oog voor ieders 

eigen belang

• Denken in kansen elkaar mee 

vertrouwen minder juristen

• Investeer in maatschappelijke 

verantwoordelijkheid als 

strategisch belang, volgt samen. 
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• Voorbeeldgedrag bij grote 

uitdagingen

• Dialoog blijven faciliteren

• Door maatschappelijk financiële 

adviseuren aan te stellen. Voor 

in de wijken

• Verleiden, verbinden, verder 

brengen.

• Naast producten/diensten ook 

dit soort dialogen faciliteren

• Verbinden

• Zo binnen, zo buiten.

• Meer zorgen dat we landelijk 

met elkaar in gesprek gaan. 

Jong en oud

• Verbinder

• Binnen = buiten = binnen = 

buiten , onlosmakelijk met 

elkaar verbonden dus

• Rabotinder

• Kennis en netwerk delen en per 

thema partnerschap aangaan 

en faciliteren

• Zichtbaar maken van de 

maatschappelijke initiatieven 

landelijk

• Verbinden en coöperatieve 

gedachte hooghouden

• Maatschappelijke rol pakken

• Een percentage van de winst 

naar het ondersteunen van 

projecten ter verbetering van de 

levensstandaard

• Vertrouwen

• Netwerk openstellen

• Financieren in start uppers

• CO2 monitoren

• Investeren

• Meer initiatieven steunen

• Blijf coöperatief denken en 

handelen

• Mensen samenbrengen - elkaars 

sterke punten combineren

• Dichter bij mensen

• Klanten sterker maken

• De inspiratie zijn.

• Lokaal sterk ik in netwerken 

aanwezig zijn en regie voeren 

bij kennisdeling

• Doorgaan met dit soort 

initiatieven

• Kiezen, regie, faciliteren. Zichzelf 

opnieuw uitvinden, weer terug 

naar haar kracht.

• Coöperatiefondsen gerichter 

inzetten

• Netwerk, kennis en financiering

• Rabobank brengt die 

verbindingen tot stand.

• Vooral dit soort bijeenkomsten 

blijven geven

• Mensen laten spreken

• Every human has something to 

offer this world; the question is 

will we create a society that can 

see everyone’s worth

• Door te luisteren naar wat de 

mensen zeggen, en te helpen 

met plannen opzetten

• Door lokale initiatieven te 

steunen

• Meer verbinden met duurzame 

bedrijven

• Challenges organiseren op het 

gebied van duurzame innovatie

• Voorbeeldgedrag!!!

• Verbinden van verschillende 

doelgroepen

• Actiever van zich laten horen

• Terugkoppeling acties op basis 

van deze dialoogsessies. Wat 

gaan we concreet doen?

• Katalysator en aanjager. Meer 

over vertellen

• Doorpakken!

• Terug naar haar roots

• De lokale coöperatie op 

plaatsniveau (wijk/dorp) ideeën 

laten ontplooien

• Inclusieve werkgeverschap

• Expertise beschikbaar stellen

• Door nog meer met elkaar te 

verbinden

• Leiderschap

• Moedig nieuwe diensten 

ontwikkelen en initiatieven 

financieren.

• Meer social entrepreneur en 

social incestor worden in diverse 

groepen van de samenleving.

• Ondersteun en stimuleer lokale 

initiatieven en coöperaties die 

kunnen worden gevormd

• Mensen met elkaar in contact 

laten komen

• Connecties leggen tussen de 

mensen met ideeën

• Practice what you preace

• Faciliteer als bruggenbouwer

• Bewustwording creeren door 

kennis te delen. Mensen 

verbinden.

• Nog meer landelijke dialogen te 

organiseren

3) Hoe kan Rabobank hieraan bijdragen? 
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• Verbinden, praktisch 

werken, actief luisteren. Dus 

samenwerken.

• Vertrouwen winnen door 100% 

transparantie

• Door actief naar de klanten te 

luisteren. En zien wat er op de 

werkvloer bij bedrijven gebeurt!

• Samenbrengen van partijen en 

sociale vernieuwing ook zakelijk 

benaderen

• Projecten starten die niet op 

voorhand zich storen aan wet- 

en regelgeving

• Blijven faciliteren van 

verbindingen tussen mensen 

vanuit het coöperatieve dna

• Andere methoden voor 

financiering investeren/

participeren

• Rabobank is maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.

• Partijen bij elkaar brengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Echt contact met klanten

• Maatschappelijke agenda 

landelijk realiseren met 

relevante partijen

• Rabobank actief naar school: 

lager middelbaar en hoger 

onderwijs

• Netwerk van de bank ter 

beschikking stellen en dialoog 

en netwerk sessies organiseren

• Storytelling! Geef lokale helden 

het podium via Rabobank 

netwerk. Goede voorbeelden 

inspireren

• Deel van het geheel

• De kracht van dialoog inzetten 

om inzichten te brengen

• Helpen bij het doen... het 

uitvoeren van experimenten

• Nieuwe contacten

• Andere definitie onderpand.

• Zet de hefboom aan: zet in 

op wederkerigheid door van 

andere partijen een bijdrage 

te vragen als Rabobank een 

bijdrage levert

• Duurzame ondernemers 

belonen

• Creatieve 

financieringsoplossingen bieden

• Verdiepen in de werkelijke vraag

• Focus! Doe niet te veel tegelijk 

en vertel beter wat je als bank 

doet

• Lead by example

• Investeren in woningen voor 

starters

• De rol van verbinder en enabler 

claimen. Want dat zijn jullie

• Leerzaam

• Pak de kans, er is geen bank die 

dichter bij mensen staat dan de 

Rabo. 
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3) Deze bijeenkomst in één woord?
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5. Overzicht deelnemers

Alexander Heijkamp, Jolanda van Adrichem-Zwinkels, 

Frank Eggermont, Henjo Guitjens, Mohamoud Hersi, 

Edo Krock, Cleo Diesveld, Jan de Grauw, Stan Nijenhuis, 

Nel Sangers, Tim Jongman, Judith Leijtens, Ralf Fleuren, 

Jos Meessen, Thom van Rooij, Rob Vogelzang, Rommie 

Woudstra, Erik Span, Piet Mulder, Klaas Schepers, Daniel 

Mögendorff, Saida Vianen, Sander Berends, Kempenaar, 

Jan Smelik, Aernoud Olde, Oscar Bulthuis, Besna Bikhan, 

Menno Hovingh, Gerrit Timmer, Patricia Hoogervorst, 

Jan Vlasbom, Maud de Ponti, Martin van Eert, Douwe 

Faber, Maikel Martens, Arrie Willem Vermeij, Marieke 

Navarro, Jan Haijtink, Jan Hemeltjen, W. Grundel, Evert van 

Schoonhoven, Geert Bukkems, Arshad Shamsi, Nick van 

Twillert, Huub Hoeksema, Brandon Karangwa, 

Wilma Veen, Annemieke Woltjers-Boer, Joeri Reinders, 

Kaey Cildir Ozkul, Fabian, Umar Mirza, Aruna Gopal, Hanno 

Karl van Mechelen, William Nillesen, Douwe Bekius, 

Katherina Casse, Walter Annard, Thea Andeweg, Zehra 

Dogan, Robert van Laren, Inge de Kinderen, Ahmet Taskan, 

Karin Kleingeld, Dick van der Giessen, Marlies van Maanen, 

Hans Langereis, Willem van Wijngaarden, John Caris, 

Willem Sluijs, Gerrit Jan de Weerd, Aggie Veders, Bert van 

Ruijven, Karin Happee, Garon Phelipa, Huub van Baal, Dick 

de Ruijter, Marianne Nelisse, Yolande Melsert, Leendert 

Bikker, Arian Kamp, Ron Teerlink, Hennie Kruis, Delian 

Drost, Sanne van Dijk, Suzan Massier, Lars van Zadelhoff, 

Jurgen Büchel, Luc Goudsblom, Kemal Furlage, Jasmijn 

Müller, Max Schwartz, Isabela Sierzynska, Saskia van Dun, 

Loubna Zarrou, Barbara Baarsma, Wiebe Draijer.
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6. Colofon

De Landelijke Dialoog 2018 is een initiatief van 
Rabo Research, Kenniscentrum Bankieren voor 
Nederland in samenwerking met Rabobank 
Bestuurszaken & Coöperatie.

Projectteam 
Team Dialoog Expertisecentrum; Anne-Mariecke Haijtink, 

Fadoua Ajjaji, Barbara Broeks, Dee van Ekeris, Christel 

Hoeksema, Maaike van Leeuwen in samenwerking met 

Juliette van der Pant.

Organisatorische ondersteuning 
Esther Manders, Casper Hoenderdos, team Bestuurszaken 

& Coöperatie.

Stand van het Land  
Rabo Research: 

Prof. drs. Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling.

 
Gesprekbegeleiders Dialoog 
Rabobank Dialoog Expertisecentrum:  

Barbara Broeks, Dee van Ekeris, Anne-Mariecke Haitink. 

Rabobank dialoog ambassadeursnetwerk:  

Margit van den Berg, Martine Boon, Anna van der Bijl, Roy 

Hellings, Karin van Kerkhoven, Ronald Korpershoek, Guul 

Smeets, Margreeth Terpstra, Jan Ummenthum, Frank van 

der Zanden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesprekverslagleggers Rabobank 
Janieke van den Berg, Ellen Braakhuis, Annemarie van den 

Broek, Yvonne van Genugten, Casper Hoenderdos, Hellen 

Huisstede, Mathieu Korsmit, Jenny de Nobel, Evelien 

Olsder, Servaas van Schijndel, Ellie Venema, Fadouah Ajjaji, 

Jan Jaap Altink 

Beeldverslagleggers  
Beeldtekenaars

Fotografie  
Patrick Siemons 

 
Video 
Filmakers

 

Locatie 
Leerhotel Het Klooster in Amersfoort
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