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1. Inleiding

Hartelijk dank voor je bijdrage aan de Landelijke Dialoog op 11 oktober 2019. Samen met circa 

100 andere deelnemers keken we vooruit naar de toekomst van Nederland en de bijdrage die de 

Rabobank aan welzijn, welvaart en duurzaamheid in Nederland kan leveren. Een land waar verbinding, 

community, coalities en collectieve aanpak meer en meer aandacht vragen. 

Ons verleden, heden en toekomst zijn verbonden met het welzijn en de welvaart van Nederlandse 

bedrijven en burgers en met de wereldwijde voedselvoorziening. Dat schept verantwoordelijkheden 

voor ons als maatschappelijke bank.

Alleen door de handen ineen te slaan is het mogelijk om duurzame oplossingen te vinden voor de 

uitdagingen van de toekomst. Oplossingen die ontstaan door naar elkaar te luisteren, ons te verbinden, 

coalities te vormen en te kiezen voor een gezamenlijke aanpak.
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2. Opzet van de bijeenkomst

Programma 

09.00 uur  Ontvangst

09.30 uur  Welkom door Wiebe Draijer, voorzitter Groepsdirectie Rabobank  

‘De stand van het land: maatschappelijke transities’ door Menno Middeldorp,  

directeur Kennisontwikkeling Rabobank

10.00 uur  In dialoog aan tafel 

Plenaire terugkoppeling van uitkomsten van het gesprek

12.30 uur Slotwoord en lunch

Dialoog

De dialoog werd volgens de methode van ‘waarde-

rende gespreksvoering’ vormgegeven en begeleid door 

getrainde dialoogbegeleiders. 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 Menno Middeldorp 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 Appreciative Inquiry dialoog geleid. Na 

een korte kennismakingsronde werden de deelnemers 

gevraagd hun eigen ervaringen te delen. In de derde fase 

deelden deelnemers hun droom. Tot slot konden zij in de 

laatste fases aangeven welke activiteiten zij zelf en ook de 

Rabobank zou kunnen oppakken om de gewenste situatie 

te realiseren. 

Deelnemers

In totaal waren er tijdens de bijeenkomst 13 dialoogta-

fels met circa 100 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. Daarnaast is aan het einde van de sessie 

input opgehaald via de Mentimeter. De uitkomsten van 

de bijeenkomst zijn verwerkt in dit verslag en worden 

gedeeld met de deelnemers van deze Landelijke Dialoog. 

Vanuit deze input uit de dialogen worden vervolgens 

vervolgstappen in kaart gebracht.

We moedigen het aan om dit verslag te gebruiken voor 

het ontplooien van eigen initiatieven. 

De uitkomsten worden ook meegenomen binnen de 

Rabobank voor bijvoorbeeld strategievorming en het 

ontwikkelen van nieuwe proposities. De onderwerpen 

die voor de stakeholders het meest relevant zijn worden 

tevens meegenomen in het jaarverslag.
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3. Verslag dialoog

In dit hoofdstuk lees je de verslagen per tafel. Per tafel komen de volgende fasen in de dialoog aan bod.

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 vraag-

stukken samen aan te pakken.

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

betrekking tot de grote maatschappelijke vraag-

stukken gedeeld.

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

dromen en ambities voor de toekomst? En hoe 

ziet de samenwerking eruit? 

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

en wie er nodig is om de dromen te realiseren. 

En wat eenieder nu al kan bijdragen om de 

dromen en ambities te verwezenlijken, en hoe de 

Rabobank daaraan kan bijdragen. 
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Tafel 1

Dialoogbegeleider: Guul Smeets

Verslaglegger: Ellie Venema

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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 heb een eigen adviesbureau; actief in verschillende 

stichtingen, oa voorzitter stichting Duurzaam 

Lopikerwaard; actief in stichting die 70 mensen in de 

bijstand begeleidt; stichting begeleiding ZZP’ers.

• Parttime werkzaam in de zorg; pastor verschillende  

zorginstellingen; eigen onderneming mental coach. 

Veel in de wijk actief o.a. met allochtone jongeren. 

• Ik ben voorzitter van de groepsdirectie. Sinds dit jaar 

ben ik voorzitter van het Koningin Wilhelmina fonds 

en vandaag wil ik graag in deze hoedanigheid aan 

tafel zitten.

• Hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling. 

Krachtbedrijf, zeer kwetsbare groepen begeleid ik bij 

opzetten van bedrijf, ook in buitenland. Onlangs ben ik 

oa samen met Barbara Broeks naar Palestina geweest. 

Reis veel en geef veel presentaties.

• Studeer tuinbouw& Agri in Delft, ik wil me graag 

specialiseren in onderzoek teelt/gebruik hennep.

• 18 jaar op het mbo doe ik de opleiding financieel 

administratief medewerker en wil later graag naar het 

HBO. Ik voetbal veel, 4 x per week.

• Ik ben boerin en komt uit Nieuwveen waar we een 

kleinschalig biologisch vleesveebedrijf hebben. We 

hebben een boerderijwinkel en organiseren boerderij 

diners. Daarnaast heb ik een eigen adviesbureau om 

landbouwbedrijven te helpen bij transformatie naar 

andere vormen en naar kringlooplandbouw.

• Ik ben 24 jaar, kom uit Arnhem. Studie Bestuurskunde 

gedaan. Ik ben heel veel bezig geweest en nog bezig 

met sociaal maatschappelijk vraagstukken. Presikhaaf 

university opgezet in de wijk waar jongeren bij elkaar 

komen voor huiswerkbegeleiding en bijles. 

• Energietransitie project 10 x 10. Elke jongere bezoekt 10 

adressen voor informeren verduurzaming. De transitie is 

van iedereen.

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Samen is heel belangrijk. Het is een hele 

individualistisch mts, als je het hebt over samen waar 

kun je dan verbinden. Als je het voorbeeld neemt van 

duurzaamheid. Niet iedereen is hiermee bezig. Hoe trek 

je de jongeren erbij, hoe krijg je de verbinding in het 

probleem waar we allemaal mee te maken hebben.

• Ik begeleid mensen op het gebied van inkomen. 

Hoe kom ik rond, zij zijn niet met dit soort dingen 

bezig. Deze groep wordt steeds groter en hoe haal je 

hun terug.

• Toen ik de inleiding hoorde was ik bang dat het alleen 

over financieel kengetallen zou gaan en niet over 

welzijn. We moeten oppassen dat het niet alleen over 

financieel kengetallen gaat. 



Pagina 7 Verslag Landelijke Dialoog 2019 Oktober 2019

• Welke waarden heeft de Rabobank met betrekking 

tot omgaan met elkaar? Er is veel spanning 

in de maatschappij, onder elkaar, t.o.v. elkaar, 

boerenprotesten, dit moet een belangrijk item zijn.

• Ik weet niet precies wat de waarden zijn. Mensen zoeken 

iets, spiritualiteit, welvaart is niet meer voldoende.

• Mensen zijn op zoek naar balans.

• Hier aan tafel voel ik zoveel energie, hoe gaan we dat 

koppelen aan de thema’s?

• Diversiteit is een gegeven, tegelijkertijd moeten we 

proberen vanuit verschillende perspectieven een win 

win situatie te creëren.

• Bij de energietransitie zien we ook veel kansen ontstaan 

• Twee feiten wil ik delen:

1. Kosten verduurzaming zijn gelijk aan 1 maand Netflix

2. Kosten voedselketen 60% van de kosten zit in de 

gezondheid. 

Hoe krijg je het individu in de verantwoordelijke stand?

Voor kosten van Netflix maandabonnement 

verduurzaming te regelen. 

• Eigenlijk zeg je zou je iets in de keten moeten doen. 

Deze week bezoek agrariër, waarom kijk je naar groei? 

En niet naar beperking kosten. Streef niet naar groei, 

maar naar meer rendement.

• Pak het even terug naar de 4 thema’s: 

Wat kun je gezamenlijk doen om verder te komen?

• 1 algemeen punt: verbindend. 

Waarom is dat belangrijk? Het gaat om de 

allerdiepste laag.

• Wij zijn sociale wezens, wij moeten de 

verbintenis hebben.

• Moerwijk, actief bij verduurzaming in de buurt, avond 

praatsessies, huurwoningen mogen niet te duur worden, 

hele groene wijk woon ik. Woningen zorgen voor druk. 

Vrijwilligers lastig te vinden-hypotheek moet betaald 

worden-besef van gezamenlijkheid is niet aanwezig- 

geen tijd.

• Jongeren wordt geacht om te studeren, moet 

lenen. Qua verduurzaming, onder contract van 

leegstandswet, woning wordt in 2020 gesloopt/app 

wordt verduurzaamd, mensen die er wonen kunnen 

niet terug keren.

• Ibp utrecht, daar kunnen studenten wel terug keren 

i.v.m. prijs. Flats van 30/40 jaar oud. 

• Dochter is afgestudeerd, zoeken een huis in de regio, 

aankoopmakelaar, moeten zelfde avond al bieding 

doen, hoger dan de vraagprijs moet je sowieso bieden, 

lastig, veel spanning op de huizenmarkt.
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• Verduurzaming: mensen zijn bereid om voor 3% 

salaris verhoging op de barricade te gaan, maar 

kostenbesparing lastig.

• Er is ontzettend veel aan de kostenkant te doen.

• Wat zou het antwoord zijn? 

• Coaching, maatwerk kun je erop zetten. dit moet 

je organiseren, wij coördineren dit in onze eigen 

omgeving. Huishoudboekje moet op orde. Financiële 

stress moet weg.

• Vrouwen in de opvang heb ik veel mee te maken. Vanuit 

opvang stap je echt in de grote boze buitenwereld, hier 

moet aandacht voor zijn. Mensen durven er niet voor uit 

te komen dat ze het lastig vinden.

• Arbeidsmarkt-koppeling schulden. We vinden 

geen jongeren met schulden, die moeten we juist 

bereiken. Heel veel talent gaat zo verloren omdat ze 

eerder stoppen met studie. Geen zakelijk netwerk 

vanuit ouders.

• Rabo Arnhem jongere aangenomen als adviseur, dit 

gebeurt nu allemaal. Heel interessant.

• Cruciaal aan alle kanten moeten alle deuren open 

gaan. Veel taboes in Nederland. Echt doen, oprecht 

geïnteresseerd zijn, niet doen alsof.

• 2 jongeren van school ivm grote stress/schulden. 

• Project met Cap Gemini. Er wordt te weinig op talenten 

gestuurd. Seniors for talent. Jeugd gamen op zolder, nul 

sociaal contact. Die lieten wij testen, plakten daar een 

senior tegen aan en leerden hun daar games maken.

• Sturen op talenten. Op de basisschool moet dit 

beginnen. Ouders sturen heel sterk, je moet naar havo/

vwo, dit is nu heel anders. Maakindustrie heel belangrijk 

om daar naar te kijken.

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

dromen en ambities voor de toekomst? En hoe ziet de 

samenwerking eruit?

• Energie coöperatie Lopikerwaard opzetten, windmolens, 

voor jong en oud, voor zowel kleine beurs als rijk, oog 

houden voor gebied, opbrengst vanuit de coöperatie 

terug laten vallen in gebied.

• Bv Zwembad kan openblijven.

• Welke rol kan Rabo hierin betekenen?

• Lokale Rabo weet dat we hiermee bezig zijn, 

ondersteuning wat komt erbij kijken?

• Hele gebied mee laten delen. Sociale molens kunnen 

we het noemen.

• 10 x 10 project, wat als deze beweging van jongeren 

in het hele land ontstaat. Dan ontstaat een ongekende 

beweging waardoor de energietransitie vanuit 

mensen wordt versneld. Vooral vanuit mensen die 

de wijk kennen en daardoor echt de bewoners 

kunnen bereiken. En tegelijkertijd investeren in zoveel 

jongeren in opleiding, cv, netwerk etc. En dan op die 

verschillende vraagstukken dit inzetten. 

Rol Rabo? Denkkracht, mankracht, kennis op dit 

vraagstuk, samen uitdragen visie.

• Meer elkaar echt waarderen wie we echt zijn

• Te veel losse projecten en dan houdt het op in de 

welzijnshoek. Samenhang en continuïteit moet 

er komen.

• Meer inclusief erf voor boer en maatschappij. Boeren 

gaan meer maatschappelijke diensten leveren, wel 

wederkerigheid moet erin zitten. Gemeentes moeten 

ook creatiever zijn, veel erven leeg, verrommeling 

landschap; meer verbindend. 

Rabo rol? Ik heb het idee investeren in groot meer en 

beter, maar niet in anders. Dit is de tendens bij Rabo 

adviseurs. Daag Rabo uit andere ontwikkelingen op het 

erf meer te stimuleren. 

Van meer naar anders, eigen bijdrage van 

iedereen gewenst.
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• Woning makkelijker voor studenten, parttimebaan 

meer verdienen.

• Milieu duurzamer bouwen, snellere overgang naar 

elektrische auto’s.

• Voorbeeld 15000 huurwoningen Rabo vorige week hoe 

komt dat binnen? 

• Met veel plezier las ik dit, op grotere schaal dit soort 

keuzes maken.

• 15.000 huurhuizen is mooi, hangt ervan af waar. Ik ben 

er fan van want is het nodig-pleistertje op de druk die er 

nu ligt.

• We dromen van 150.000.

• Ik wil een nieuwe stal, maar misschien niet meer winst, 

anders gaan kijken.

• Allemaal rijke verhalen, wat is de boodschap uit 

deze verhalen? 

Inzichten, nieuwe solidariteit en nieuwe coöp. Vormen? 

Tekort aan nieuwe solidariteit. 

Wat voor soort tekorten zijn er waar geen antwoord 

op is? 

Bewustzijn/solidariteit/pricing/verbindingstekort/

behoefte aan een nieuwe vorm van solidariteit 

Kunnen we met een nieuwe toolkit hier iets in doen?

• Solidariteitsgedachte kerken vroeger veel hechter.

• Meer, meer is het altijd, meer zit er alleen maar in. 

Stabiele omgeving toch welvaart net zo hoog houden, 

kijken naar kwaliteit.

• Rabo? Agrariërs, hoe gaan we jullie helpen met 

verduurzaming met je omgeving.  

Boer heeft te weinig opbrengst en kan alleen maar 

meer doen voor een hogere opbrengst. 

• Koffieboer voorbeeld-wat moeten we in de hele keten 

–voor een beker koffie bij de Starbucks betaal je meer 

dan pak koffie en er wordt geen belasting afgedragen.

• Oog voor ander soort samenleving, iedereen wil dat. 

Geluid van Rabo zal ook anders zijn, begeleiden 

naar een ander soort landbouw, verduurzaming, 

coöperatieve opdracht sector te helpen keuzes te 

maken voor een andere toekomst.

• Rabo moet meer lokaal worden; er is geen band meer 

met de bank; lokale vertegenwoordigers moeten er 

werken/je mist de bank, het kantoor.

• Ik mis een adviseur, misschien is het alleen maar 

een gevoel.

• Ik zie dit anders voor Rabo. Als jongere ben ik anders 

opgevoed, liefst internet, andere manieren.
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• Niet alleen agrariërs en Rabobank, het gaat om het 

gehele ecosysteem.  

Nieuw/creëren naar een andere vorm te brengen. 

• Rabo rol: het bij elkaar brengen van de verschillende 

business. Alle expertise is er al en hoe kun je alles bij 

elkaar brengen. Maak gebruik van lokale kennis.

• Ondernemers met grote daken en verduurzaming. 

Hoop gedoe geven ze aan. Ontzorgen willen ze juist.  

Wat hebben ze nodig om de juiste stap te zetten? 

Rol Rabo: netwerk, kennis, goed partijen aan tafel.

• Community bank, alle partijen kennen jullie al, zet dit in.

• Concreet, vroeger kwam een Rabomedewerker op 

school. Medewerkers moeten op bezoek komen in de 

wijk, wat wil je en waarom? Veel lokaler netwerken. 

• Kans voor allochtone jongeren zit in het ondernemer-

schap.

• Terugtrekkende rol adviseur Rabobank, eerst 1 x per half 

jaar, 1 x per jaar, steeds verder weg. 

Als je wat vaker aan tafel zit kom je ook meer te weten, 

coachende rol adviseur belangrijk.

• Rabobank zoekt naar het optimum om ook schoorsteen 

te laten roken.

• Beeld van dichtbij, wat zou het voor jullie doen? 

Rabo Arnhem, langs geweest in buurthuis, waar hebben 

we het over, welke rol wil je spelen? Er zijn al zoveel 

partijen die dingen doen, concreet optrekken waar 

nodig. Hij kan weer de brug vormen.

• Tupperware party-idee-kantoor; stapel stenen hoeft niet 

meer. Het helpt veel meer wat buurman verteld dan 

de adviseur. 

Raboadviseur organiseert het gesprek, er zit een 

schoorsteen op, er moet een business zijn. 

• Gebruik de kennis die je in huis hebt en stel 

dat beschikbaar.

• Er is een heel mooi initiatief in de buurt, wil je daar eens 

naar kijken?

• Studenten- mijn droom stigma op hennep, veel meer 

mogelijk, Rabobank helpt mee met onderzoek om 

stigma’s te veranderen. 

• Doe mee met vrijwilligersprojecten in de wijk, benader 

scholen etc.

• Niet alleen hypotheekverkopers maar ook coaches 

moeten de adviseurs zijn. 

Begin met vragen stellen. 

• Niet financiële coaches maar coaches in het algemeen, 

de waarom vraag moet meer gesteld worden?

• Rabobank moet veel meer samenwerken met de 

initiatieven die er zijn. Proef schuldverlening, een bank 

loopt hier ook tegen aan, geef dit door aan die club. 

• Iedere keer zijn het andere stakeholders.

• De adviseur hoeft het zelf niet allemaal te weten, maar 

zorg voor de verbinding.

• Kijk niet alleen naar de hypotheek, maar ook naar het 

welzijn. Wel uitkijken dat je niet voor alles wordt ingezet.

• Rabobank moet meer meedenken, andere benadering, 

niet meer bonusregeling.

• Zijn er onderwerpen die we nog niet hebben gedeeld? 

Stikstof wel een spannende, 90% van de boeren zeer 

verdrietig en staan in de weerstand. 

Hoe zit de Rabo daarin? Ik vind dat nu voor mezelf 

heel ingewikkeld.

Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Mensen in de verantwoordelijke stand krijgen, 

investeren in verduurzaming zou net zo vanzelfsprekend 

moeten zijn als geld uitgeven aan een Netflix 

abonnement, mind shift! 

• Er zullen nieuwe vormen van solidariteit moeten gaan 

ontstaan (zie achtergronden tafelgasten).
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Tafel 2

Dialoogbegeleider: Jan Ummenthum

Verslaglegger: Stefan Louwers

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• Topsport voetballer. Rolmodel Arnhem. Begeleiding 

jongeren huiswerk. Bewustzijn schulden etc.

• Stichting lezen en schrijven. Heeft te maken 

met inclusiviteit arbeidsmarkt en gezondheid. 

Basisvaardigheden. 

• Rvc Rabobank, plus Rijnstate. Voorheen ook van Leger 

des Heils. 

• LR Bollenstreek. Lid Innoplatform West NL, ontwikkeling 

IT-profs. Businesscoach. Vraag verdeling welvaart.

• Bij Unilever gewerkt, ledenraad ZH Eilanden. Streven 

naar grotere welvaart of betere verdeling? Klimaat 

maakt verdeling belangrijker.

• Dir. RR. BWI gaat over meer dingen dan pure welvaart. 

Bij BWI zit ook de eerlijke verdeling.

• MBO Utrecht. Onderwijs. Lerarentekort.

 

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Wat ik belangrijk vind is hoe evenwicht te houden. 

Veel mensen hebben het idee dat ze niet meer 

meedoen. Veel mensen vinden dat er veel gebeurt 

waar ze geen invloed op hebben. Dat zou anders 

moeten. Google is invloedrijker dan de Amerikaanse 

regering. Bepaalde bedrijven hebben heel veel invloed. 

Hoe geef je individuele mensen het idee dat ze toch 

invloed hebben?

• Ik herken wat je zegt. Het gevoel van buiten de 

maatschappij staan. Veel mensen kunnen het niet 

meer volgen. Informatievoorziening is te complex voor 

velen. Daardoor haken velen af. Ze kunnen de slag niet 

meer maken.

• De wereld is te groot en ingewikkeld geworden.

• 40% van de banen gaan verdwijnen. Hoe gaan die een 

zinvolle invulling aan hun leven geven?

• Krijgen andere functies voor in de plaats. Je ziet dat niet 

de hele laag geskilde medewerkers op de tocht staat. 

Het gaat om de middengroep. Groot deel valt terug 

naar wat laag geskild is. Voor reparateurs en bouwvak is 

juist veel werk. 

• Daarom idee van basisinkomen.

• Niet alleen inkomen telt, maar ook zinvolle invulling.

• Wat ervaren de jongeren aan de tafel?

• Voor mijn gevoel, ik ben 21, is de kloof tussen jongeren 

en ouderen steeds groter. Jongeren worden ook 

platgegooid met informatie. Het wordt steeds drukker. 

Je kunt niet meer bewust uitgaan van wat jij wilt. 

Jongeren hebben moeite met talentontwikkeling. 

Sociale omgeving is vaak lastig in te vullen. Het is lastig, 

vooral voor de jongeren. Ze hebben weinig vertrouwen 

in de toekomst. Vooral door werk en school. Op school 

vinden ze het al niet meer leuk. Dat speelt wel. Ja. Ze 
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hebben geen vertrouwen dat ze een baan kunnen 

krijgen. Liever dan in de fabriek.

• Voor mij was de taak om wat te worden. 

Bedrijfsaccountancy. Accountants echter kunnen 

wegvallen. Het is wel mijn keuze. Het is wat ik het 

liefst doe. Ik wil het ontdekken. Ik hoop dat de 

automatisering lager wordt en dat ik een baan krijg.

• Accountants zullen complementaire skills moeten 

verwerven. Dat verschil zal ontstaan.

• Iemand zal toch moeten kijken naar wat de computers 

uitspugen.

• Dat is het risico met zelflerende systemen. Ik heb daar 

voorbeelden van gezien waarvan je heel onrustig wordt.

• De ene accountant zal meer controleren dan de ander.

• Je hoeft niet speciaal in het vak te werken waarvoor je 

bent opgeleid. Je moet competenties hebben. Ik heb 

in een chemisch lab gewerkt. Sommigen gaan daarna 

iets heel anders doen. Bijvoorbeeld naar Europa in 

de politiek.

• Het enige wat zeker is, is dat niks meer zeker is. Veel 

mensen worden onrustig van een verandering die wij 

snel zouden absorberen. 

• Daarvoor ontbreekt bij jongeren de intrinsieke 

motivatie. Ze willen er wat voor terug. Ik heb ook aan 

topsport gedaan. Dan heb je een doel, vele jongeren 

weten niet wat ze willen. Dan loopt dat vast.

• Heeft dat ook met beloning en waardering te maken?

• Ja, het heeft te maken met succes. Jongeren willen 

succes ervaren. Als dat niet lukt, hebben ze minder 

zelfvertrouwen. Social media is daarbij ook een factor. 

Ze zitten daar 24/7 op. Als je daarover met hen in 

gesprek gaat, dan gaat het niet meer over nuttige 

dingen, maar over dingen die niet belangrijk zijn. Dat is 

zeker een probleem. 

 

Je moet als jongere tegenwoordig heel stevig in je 

schoenen staan. Als je hoort hoe grote bedrijven 

bezig zijn om vanuit nieuwe inzichten mensen leeg 

te schudden. Heel grote groepen worden daarin 

meegezogen. Dan moet je stevig in je schoenen 

staan om daar wel of niet in mee te gaan. Agressieve 

marketing. Toprappers worden ingehuurd en we kopen 

allemaal die broek en dat jack.

• Het is vaak ook impliciete sluipende marketing. 
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• Je noemt nu niet de consumptiemaatschappij. Willen 

we die welvaart goed kunnen verdelen. Dat we iets 

minder moeten willen.

• Hoe houden we iedereen erbij. Het is een complex 

speelveld wat er allemaal gebeurt. Klimaat en 

circulariteit is ook belangrijk. Heeft de consument dat 

allemaal nodig kunnen we ook met minder?

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Het thema circulariteit en klimaat. Wie heeft indrukken?

• Wat ik belangrijk vind is met de jeugd beginnen. Vanaf 

het eerste begin. Waardering voor wat er is. Met eigen 

kinderen heb ik discussie hierover. 

• Qua persoonlijk gebruik. Wij reizen heel veel. Ook 

degenen die klimaatbewust zijn. We vliegen heel veel, 

veel CO
2
 uitstoot.

• Waar ik huiverig voor ben: afkopen. Compenseren is 

een perverse prikkel. Is afkopen van vliegschaamte. 

Is strijdig. Milieu is belangrijk en anderzijds wordt 

gedrukt op reizen en consumeren (Primark etc). Ik heb 

lang in luchtvaart gewerkt, heeft veel te maken met 

CO
2
 uitstoot. In humanitaire sector. Hele gebieden in 

Oeganda worden dan opgekocht voor onze bossen. 

Voor het voldoen aan onze behoefte. Boeren worden 

dan van hun land verdreven. Het denkproces gaat nooit 

verder dan 1 stap. Ik heb een deelauto. Wilt u voor 3 

euro bomen planten? Voor jongeren is dat helemaal 

moeilijk: wat is het daadwerkelijke verhaal?

• Iedereen die ik ken ik doe dit en dat voor het milieu. 

Maar vleesconsumptie neemt juist toe. Hoe kan dat nu? 

Kennelijk klopt mijn beeld van NL dus niet. 

• Mensen hebben mooie verhalen, maar wat is het in het 

echt? Mensen moeten leren dat dat echt nodig is.

• Te weinig aandacht voor klimaat. Als het wordt 

uitgelegd dan beseffen ze dat het echt niet OK is. 

Educatie is belangrijk. 

• Baudet die ontkent het dan weer. Dat helpt ook niet.

• We moeten ook niet onderschatten hoeveel parallelle 

informatiestromen er zijn onder jongeren. Mijn kinderen 

zien dan alles via YouTube.

• In het bedrijf waar ik vandaan kom zijn geen tv-

reclames meer.

• Fenomeen influencers. Mensen worden gekoppeld aan 

een bedrijf. 

• Maar dan moet je kijken of je meer consumptie wilt.

• Er zijn algoritmen die ervoor zorgen dat jij dan alleen 

dat krijgt wat bij jou past.

• Als iets stuk is, dan moet het meteen helemaal worden 

vervangen. De systemen zijn zo gemaakt.

• Gelukkig zijn er nu ook repair cafés. Bij ons bij Rabo 

sponsoren we dat.

• Voorbeeld Mediamarkt waar mensen gisteren gewond 

raakten. Voor oortjes van 30 euro. Ik sprak iemand die 

zei: “Jullie hebben makkelijk kletsen. Van dat bedrag 

moet ik een halve week leven”.

• Hoe dingen geproduceerd worden. Mensen weten 

niet meer waar eten vandaan komt, wat impact is 

van spullen die ze gebruiken. Het grotere geheel is 

geen overzicht.

• Een van de manier om CO
2
 te reduceren. De grote winst 

zit in energie. Daar worden dingen verbrand. Vliegen, 

auto, isolatie daar zit de winst.

• Daar is wel een kans voor de Rabo.

• Ik werd laatst door een energieleverancier benaderd 

voor mailing aan mensen met betalingsachterstand. 

Kunnen jullie daar eens op meekijken. Denkslag is vaak 

moeilijk. Waarom Selecteer i.p.v. Kies. Een heel verhaal 

over groene energie. Dat spreekt die mensen niet aan. 

Die hebben een betalingsachterstand. Die hebben 

andere zogen. Steek het in op besparing. Nooit twee 

boodschappen in 1 mededeling. Het narratief beter 

voor het milieu moet meer op wat mensen triggert. 

Is ook voor jongeren zo. Wat houdt anderen bezig? 

Denken vanuit verschillende groepen.

• Maatschappelijke vraagstukken die nog niet 

zijn genoemd?
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• Financiering voor energiereductie. Hoe moet dat 

gefaciliteerd worden. Dat gaat de overheid niet betalen. 

Mensen hebben er nu al slapeloze nachten van. Hoe 

moet ik dat betalen.

• Onderwijs: jongeren zijn minder gemotiveerd. Ik heb 

drie maanden geen economie gehad omdat er geen 

docent was. Uiteindelijk 1 die onervaren was. Dat leidt 

tot achterstand. Moeten we zelf weer inhalen. Was voor 

mij heel lastig. Gezien mijn eigen opleiding ook. 

• Dat moeten we doorbreken. Daar zit iets in het systeem 

van de samenleving. Er zitten sommige mensen aan 

deze tafel die dat zouden kunnen doen. Dat past echter 

niet in het systeem. Daar moeten we iets mee.

• Het sociale model ontmoedigt mensen om meer 

uren te werken. Ze zien er te weinig van terug in 

hun inkomen. Daarvoor moet belastingsysteem 

worden aangepast.

• Motivatie zou ook uit jezelf kunnen komen. Sommigen 

blijven na hun pensioen werken. Motivatie uit jezelf. 

• Geld heb je wel nodig. Bijvoorbeeld voor kinderopvang. 

Sommige docenten hebben zelf net kinderen gekregen. 

Dat is een grote uitdaging.

• Dat heb ik in Engeland gezien. Kinderen werden daar 

gewoon meegenomen naar de crèche op het werk.

• Motivatie in het onderwijs heeft ook te maken met de 

sociale context en gebrek aan een netwerk. Ze hebben 

dan niet het bewustzijn van wat ze erna kunnen doen. 

Daarom streven wij ook naar gelijke kansen. Gratis 

huiswerkbegeleiding etc.

• Rabo kan hier iets betekenen.

• Vier mensen uit Arnhem zijn aan deze tafel aanwezig. 

Dat is een goed voorbeeld van waar dit speelt.
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Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Goede gezondheidszorg voor iedereen.

• Dat is toch een gerealiseerde droom?

• Nee, wereldwijd. Past mooi bij GABWT. Rabo moet alles 

doen om te zeggen dat dit een issue is. Iedereen kan 

daaraan een bijdrage leveren.

• Een virtuele wereld die mensen dient i.p.v. gekaapt 

te zijn door politieke en commerciële belangen. 

Zie Amerikaanse verkiezingen. Klimaatplannen die 

door misinformatie worden gekaapt. Terug naar de 

oorspronkelijke droom van internet.

• Betere verdeling van voedsel in de wereld. Beter 

rekening houden wat we waar vandaan importeren. Dat 

wat wij consumeren niet ten koste gaat van anderen.

• Nieuwe maatschappelijke waardenset. We zijn gefocust 

op consumeren. Te weinig oog voor het grote verhaal. 

Enige manier voor systeemverandering. Daarvoor is 

goed leiderschap nodig. Politiek en in bedrijven.

• Breder dan het economische. Niet alleen meer, maar 

beter. Van ik nu naar wij in de toekomst.

• Droom van jongeren dat ze mogen meepraten. 

Verbinding jongeren en Rabobank. Dat zij een podium 

krijgen en daardoor weer vertrouwen krijgen.

• Over het milieu. Meer voorlichting in onderwijs. Meer 

bewust omgaan met milieu. 

• Groei anders definiëren. 2% inflatie om te blijven 

groeien. Waar zijn we dan mee bezig? Geen onnodige 

productie en consumptie. Veel consumeren we niet 

eens. Veel wordt weggegooid. Dat iedereen zich inzet 

voor kansarmen in samenleving. Daarvoor nodig 

andere beloning dan alleen geld (financieel). Wereld 

wordt dan heel anders. Wereld in meer menselijke maat 

hanteerbaar maken. Het is te groot geworden. Eerlijke 

informatie werd al genoemd. Goede kwaliteit van 

informatie. Perspectief op waardevolle tijdsbesteding. 

Veel mensen zijn daarnaar zoekende.

• Zoeken naar wat ons bindt meer dan wat ons 

onderscheidt. Wat is het bindende vermogen?

• Vroeger moest je wel hetzelfde zien. Iedereen kan in de 

eigen bubbel leven. Gaat ten koste van sociale cohesie. 

Iedereen moet naar mijn bubbel: my bubble is the best 

bubble. Maar dat is een grapje.

• Alle wereldproblemen benoemd hebben en 

dan oplossen.

• Er komen veel thema’s voorbij met mogelijke 

oplossingsrichtingen. Er zijn andere thema’s dan alleen 

maar groei: menselijke maat.

• Eindeloze stroom met rotzooi waar niemand op wacht.

• Na elk modeseizoen verdwijnen containers met 

ongebruikte spullen.

• Leger des Heils verzamelt het maar er is geen markt 

meer voor. 

• Alles moet steeds goedkoper. Het is na afloop ook niet 

meer bruikbaar door verminderde kwaliteit.

• Dat is ook steeds bij boeken. De meeste worden niet 

verkocht. Je voelt het onbehagen als je dat leest.

Fase 5: Verwezenlijken

(Letterlijke teksten op post-its)

• Een nieuwe maatschappelijke waardenset: oog voor 

iedereen, purpose before profit, planet before profit, 

people before profit, focus op nieuwe vaardigheden, 

het grotere verhaal.

• Maak informatie eenvoudiger, toegankelijker, eerlijker, 

aantrekkelijker.

• Verbinding: leiderschap: politiek, commercieel, 

maatschappelijk.

• Commercie is vaak leidend: coalition of the willing, Rabo 

verbindt, kritisch financieren.

• Elk individu doet ertoe, volet zich serieus genomen, 

meer nuance, minder vooroordelen en zwart-wit, ja EN 

i.p.v. ja MAAR, politiek  voorbeeldfunctie, loskoppeling 

politiek en geloof, goede gezondheid voor iedereen, 
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geven en nemen, plastic de wereld uit, betrouwbare 

overheid, wat bindt ons i.p.v. wat onderscheidt ons.

• Leerlingen weer gemotiveerd les kunnen volgen met 

een goede leraar voor de klas (lerarentekort), meer 

voorlichtingen over het milieu op het middelbare 

onderwijs om zo meer bewust kunnen omgaan met 

het milieu.

• Een Nederland dat zijn impact op de planeet houdbaar 

houd; een virtuele wereld die mensen dicht i.p.v. 

politieke of commerciële agenda’s, mensen die 

onderdeel zijn van de maatschappij en dat ook zo 

ervaren, onderwijs met leerlingen die hun creativiteit 

vasthouden en waar intrinsieke motivatie groeit.

• Goede kwaliteit van opleiding voor iedereen, 

perspectief op waardevolle tijdsbesteding 

voor iedereen.

• Netwerkbijeenkomsten organiseren, bedrijven die 

jongeren uitdagen om met elkaar in gesprek te gaan 

over maatschappelijke thema’s. Geef de jongeren 

een podium.

• De ‘wereld’ in menselijke mate hanteerbaar wordt 

voor verschillende groepen (ook hoger opgeleiden!), 

er eerlijke informatie is waarop bewust geacteerd kan 

worden (door individuen en bedrijven/ organisaties 

ten gunste van de planeet en samenleving; wat 

bindt ons i.p.v. wat onderscheidt ons, groei anders 

definiëren, geen onnodige productie en consumptie 

plaatsvindt, iedereen zich inzet voor de kansarmen 

in de samenleving en daarmee perspectief creëert 

voor iedereen  andere vormen van beloning meer 

gaan waarderen.

• Je moet eerst problemen dicht bij huis oplossen. 

We moeten van het gas af. Daarvoor zijn grote 

investeringen nodig.

• Eerst is een bepaalde mindset nodig. Eerst intern met 

je mensen. Gedeelde mindset ontwikkelen. Soms hoor 

je ook hier mensen rare dingen zeggen. GABWT eerst 

door een wasstraat. Practice what you preach. Vanaf 

maandag gaan we dit doen, maar dan moet je mensen 

daarin meenemen.

• Banken moeten samen met overheid optreden. Moeten 

banken elk apart optreden? Nee dat moeten ze samen 

doen. Anders werkt het langs elkaar heen. Banken 

moeten samen met overheid dat probleem tacklen.

• Niet alleen de overheid. Coalition of the willing. 

Commercie is nogal leidend in deze maatschappij.

• Moet snel gebeuren. Mensen hebben nu slapeloze 

nachten. Je moet mensen laten meewerken. Anders 

zitten mensen in ingegraven vooroordelen. Anders is 

er te veel weerstand. Ook in landbouw en veeteelt. In 

goede samenspraak met de overheid. Ideeën goed 

toegelicht. Niet steeds verschillende boodschappen, 

maar consistent. We gaan proberen dat met z’n allen 

te doen en daarin iedereen meenemen. Er moet veel 

geld voor komen, samen financieren. Misschien is dat te 

vaag, maar…

• LTO NL heeft nu de relatie met Carola Schouten 

opgezegd. Dat moet allemaal niet.

• Het moet duidelijk zijn dat het niet van 1 kant 

kan komen.

• Innoplatform: alles wat niet aan criteria voldoet komt 

niet eens op agenda.

• Pensioenfondsen kijken eerst of het beleid van het 

bedrijf deugt. Door wat je bent kun je dingen een 

goede kant uitsturen.

• Jongeren meer betrekken bij keuzes. Idee is om 

kinderen uit te nodigen. Ik ben uitgenodigd om hieraan 

deel te nemen. Moet meer gebeuren, maar dan meer 

op de jeugd gericht. Om te praten over wat anders kan.

• Rabolidmaatschap: onze leden zijn relatief oud. Je mag 

pas lid worden als je 18 worden. Jeugdlidmaatschap zou 

een idee zijn.

• Idee om jongere mensen in politiek me r spreektijd in 

Kamer te geven. Jongeren hebben de toekomst.

• Lidmaatschap beter uit te dragen, te marketen. Het 

heeft bij mij lang geduurd voor ik door had wat het 

inhield. Het moet duidelijker zijn wat Rabo allemaal 

maatschappelijk doet. Dat verkopen jullie heel slecht. 

Dat jullie een andere organisatie zijn. 
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• Waarom geen influencer gebruiken voor de Rabobank. 

Die is dan rolmodel voor jongeren. Die moet echt het 

goede verhaal vertellen.

• Je kunt iets goeds uit social media halen. Er ging een 

filmpje over ijskappen rond dat massaal werd gedeeld. 

Dat heeft meer impact. 

• Je moet wel het goede scheiden van de rotzooi. Pas 

ook met deepfake. Arjan Lubach als Trump. Die moet 

trouwens opzouten.

• Criteria voor overconsumptie: niet meer financieren. 

Meer communiceren naar buiten toe. Mensen denken 

dat banken alleen maar geld aan mij willen verdienen.

• Wonen: bankkantoren ombouwen tot woningen. 

• Veel huizen worden tegenwoordig gebruikt voor de 

toeristenindustrie. 

• De strijd met Airbnb ga je nooit winnen.

• Het gaat ook om de huisjesmelkers. Misschien omdat 

het geld goedkoop is. Heeft ook te maken met wet- 

en regelgeving.

• Rabo financiert alleen nog vastgoedprojecten.

• Dat zijn juist vaak huisjesmelkers. We moeten mensen 

helpen die het alleen doen.

• Ik woon in Den Haag. Daar is een grote expat 

community. Ik ben alleenstaand moeder. Om een 

woning te vinden in de stad is niet te doen. Veel voor 

sociale woningen. Kopen kom ik niet tussen en huren 

ook niet. Gemiddelde huurprijs verhoogd door Shell etc. 

De sociale cohesie is daardoor heel verontrustend.

• Huisjesmelkers bieden precies in de vrije huursector 

huizen aan. Vraag is hoe we het kunnen faciliteren. Veel 

mensen willen in een mini-segment. Vroeger gingen 

mensen kraken. Nu is het een kwestie van bouwen.

• De gemiddelde prijs is inmiddels 4 ton. Mijn generatie 

wil een appartement. Die grote tuinen zijn ze 

zat. Maar er zijn geen appartementen. Betaalbare 

seniorenwoningen zijn nodig. 

• Corporaties moeten meer gaan bouwen.

• Ouders hebben wel vermogen, maar ook voor hen zijn 

ze te duur. Waar moet je ze bouwen? Overal zijn ze 

te duur.

• Ik zou overwegen in het oosten te wonen als de 

treinverbindingen goed genoeg waren. Vergelijk bijv. 

met Londen. Hier krijgen we zoiets niet voor elkaar. Zij 

schuiven door.
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• Als er goede treinverbindingen zijn gaan de prijzen juist 

weer omhoog.

• Minder eengezinswoningen nodig, want ouderen 

stellen die straks beschikbaar. 

• Wie heeft die rol?

• Je weet het antwoord al: Rabobank.

• We moeten onderzoeken of het waar is dat ouderen in 

grote huizen willen blijven wonen. Dat is nl. niet zo.

• BPD gaat 15.000 huurwoningen beschikbaar stellen. 

Druppel op de gloeiende plaat.

• Super, als het ook appartementen zijn.

• Maar Rabo kan niet de rol van de politiek overnemen.

• Ik ben nog erg jong; mijn broer moest met 18 al meteen 

inschrijven voor een woning. Je wilt verder studeren. 

Dan heb je nog geen vast inkomen.

• Ik wil eerst een buffer en dan pas nadenken over een 

woning. Het is te moeilijk om dat te betalen. Ik hou me 

er nog niet mee bezig. Je komt er niet tussen. Jongeren 

gaan op lotingen af. In Amsterdam is het al helemaal 

niet te betalen.

• Gemiddelde leeftijd is 24 om het huis uit te gaan.

• Over netwerken: wat kan Rabo doen? Geef daar nog 

wat ideeën bij. We hebben de ledenraad. Maar dat zijn 

ook maar 30 mensen per bank.

• Via sportclubs. Via scholen. Voorlichting. Het moet een 

duurzaam netwerk zijn, die overlappen elkaar ook. 

Jongerenledenraad. Zoiets ook op regionaal en lokaal 

niveau. In Arnhem ging dat super.

• Bouw jij je buffer op voor een huis?

• Meer voor het geval dat, dan dat ik echt ergens 

voor spaar.

• Misschien moeten we daar een spaarproduct 

voor aanbieden.

• De BPD-propositie voorziet daar ook in. Tijdje huren en 

dan kopen. Er zijn overal dilemma’s. 

• Vergelijkbaar met pensioensparen zou je ook 

woonsparen kunnen introduceren.

• Ik realiseer me dat ik bij uitstek in de positie ben om 

er wat aan te doen. Gezien mijn rol. DEC zit in mijn 

afdeling. Lokale bank kan dialogen faciliteren. 

• Wij zijn op de goede weg. GD en RVC zijn bezig dit vorm 

te geven. En dat is goed denk ik. Onderwijs en jongeren, 

daar moeten we meer mee.

• Ik voel me geroepen om jongeren daarvan bewust te 

maken. Als influencer. Dan kom ik ook in mijn kwaliteit. 

• Rabo Foundation: iedereen een dagdeel iets doen in 

het onderwijs.

• Wie goed kan motiveren en enthousiasmeren. 

Uitleggen dat het leuk is een leuke baan te hebben. Te 

veel mensen zeggen dat ze naar hun werk moeten.

• Als robots hun werk overnemen. Je moet of 

complementaire skills hebben of iets doen wat verder 

nog niemand kan.

• Vakopleidingen zijn verdwenen. Meubelmaker etc. in 

veel buitenlanden (België, Duitsland) is dat nog anders. 

Daar heb je handjes voor nodig. Ouders willen voor hun 

kinderen tegenwoordig andere dingen. Een mooie stoel 

die je maakt of een auto die je repareert geeft meer 

voldoening. Is het echt zo leuk om achter een computer 

te zitten?

• Aan het begin van een opleiding aangeven wat de 

baankansen zijn.

• Hierover krijg je te weinig informatie. Ik en er zelf achter 

gekomen door ernaar te vragen. Veel leerlingen zijn zich 

er niet van bewust. 

• Dat zit ook in de waardenset. Verwachtingen van 

de ouders.

• Veel verdwijnende banen zitten in het banksegment. 

We hebben veel mensen in dienst van wie de baan gaat 

verdwijnen. Tegelijk zijn er vacatures elders.

• Verdwijnen van een baan is niet iets verschrikkelijks 

maar geeft juist kansen. Angst bij mensen weghalen.

• Ik heb lang bij een bank gewerkt. Het verliezen van die 

baan was het mooiste wat me ooit is overgekomen.

• Als bankwezen word je over 1 kam geschoren, tegelijk 

wil je je onderscheiden.
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Tafel 3

Dialoogbegeleider: Barbara Broeks

Verslaglegger: Harry Weijers

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• Lid Ethiek Commissie. Krijgt de uitkomst van 

dialoogsessies. Wil graag zelf meemaken.

• MBO student. Inschrijving vanuit school. Geïnteresseerd 

wat het is en hoe de ‘grotemensenwereld’ werkt.

• Universitair student. Aansluiting bij Master 

(Sustainability). Wat kan een grote bank voor 

invloed hebben?

• Vrijwilligerswerk, mantelzorger.

• Ex-ondernemer. Vanuit ondernemersnetwerk. 

Boek geschreven.

• Ex-ondernemer. Taal-ambassadeur (lezen en schrijven). 

Via stichting aangemeld.

• Vanuit gemeente (overheid) mensen in beweging 

te krijgen.

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• We zien veel kansen/initiatieven maar lopen vast op 

afstemmen/organiseren (achter de feiten aanlopen). 

Kans voor betere afstemming.

• Regering aansporen dat er wat gedaan wordt aan 

scholing (dyslexie; lezen en schrijven). Media: scholen 

sluiten, geen docenten te krijgen. Klassen worden 

groter. Sluit niet aan op behoefte.

• In Amsterdam initiatief van vrijwilligers om te 

helpen met voorlezen. Je hebt met interculturele 

samenwerking te maken.

• Vanuit studie (Bedrijfskunde) vooral focus op werken 

in bedrijf en winst maken, minder op wie je bent als 

burger. Gemiste kans bij studenten om bewustzijn te 

creëren voor andere zaken.

• Je moet van alles naast je opleiding doen, veel druk.

• We hebben altijd gekeken naar BBP, minder naar de BWI. 

• We drukken veel uit in geld. Bijvoorbeeld vluchtelingen 

ondersteunen komt in BBP. Maar heb je er wat aan voor 

welvaart? Voegt dat waarde toe aan de samenleving? 

Als je dat in de opleiding zo leert blijft het in stand. 

Suboptimaal. Zou mooi zijn als dit in studie terugkomt.

• We zijn allemaal lokaal bezig maar ook hoger 

niveau nodig.

• Het begint lokaal en van daaruit omhoog.

• Drie dingen uit BWI. Een is blijven leren (ook ouderen), 

van elkaar leren. 

• Twee is klimaat. Minder CO
2
. Wonen, reizen, voeding. 

Hoe krijg je die CO
2
 footprint naar beneden? Meer 

transparantie voor CO
2
 footprint op voedsel. Nu weten 

we wat niet.

• Drie is gezondheid. Hoe kunnen we gezond ouder 

worden door voeding. 42% van de volwassenen heeft 

overgewicht. We weten het en toch wordt het slechter.

• Iedereen weet dat Denemarken, Scandinavië goed 

scoort. Waarom hebben zij het goed voor elkaar? 

Afstemming zoeken.

• Als er geen waarde gegeven wordt aan CO
2
 hebben we 

geen inzicht. Bijv. iedereen krijgt CO
2
 paspoort.
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• Welke groep mensen heeft de laagste CO
2
 uitstoot? 

Zwervers. Maar niemand wil die lifestyle hanteren. We 

moeten zelf ownership nemen voor onze leefstijl.

• Studieschuld. Groot maatschappelijk probleem.  

Schuld loopt alleen maar op, kan daardoor geen huis 

kopen. Geeft ook druk (basis op orde krijgen), stress, 

depressies onder jongeren. Daardoor weinig tijd voor 

maatschappelijk werk. 

• Kennen jullie het ‘Jubeljaar’? Bijbelse instelling. Om de 

generatie (ongeveer 40 jaar) worden alle schulden van 

iedereen kwijtgescholden. Het kan de samenleving 

ontstressen. Risico op misbruik maar positieve 

benadering levert meer bewustzijn en verantwoordelijk 

nemen op.

• Inclusiviteit, levert kansen op. We leven in exclusiviteit, 

sluiten mensen uit. Druk jongetje in de klas, “ga maar 

buiten afkoelen”. Inclusief: “Jantje is druk, wie heeft dat 

ook wel eens?” Ownership nemen voor gezamenlijke 

oplossing. Groep is belangrijker dan individu, minder 

eenzaamheid, persoonlijke stress. Een beetje zoals in de 

jaren 60. Van beneden uit, niet bovenaf.

• Het gaat er niet om wat je wel of niet kunt lezen, maar 

hoe je in het leven staat. Zie je mogelijkheden of 

beperkingen? Voorbeeld: ceremoniemeester: “gisteren 

voetbal Oranje: wij zagen het in de 75e minuut niet 

meer zitten (0-1 achter), maar de voetballers zagen het 

nog wel zitten en gingen ervoor (3-1 gewonnen)”. Ander 

voorbeeld: Boek ‘Meeste mensen deugen’. Als je daarvan 

uit gaat geef je iedereen de kans om te laten zien dat 

je deugt.

• Wie is de intermediair? Op wie richt je je? Omgeving 

bepaalt wat je pakt (appeltaart of fruit). 

Maatschappelijke vraagstukken voor verschillende 

doelgroepen. Ook doelgroepen meenemen die je 

vergeet. Ouderen, statushouders, laaggeletterden. 

Schreeuwen niet zo hard. Elkaar helpen. Bijvoorbeeld 

in woningeenheden. Ook Jongeren die ouderen leren 

(social media). En in sport: ouder-kind sporten.

• Bijeenkomst Terschelling over Duurzaamheid (Springtij). 

Begin bij jezelf. Doe een van deze 3 dingen: geen 

nieuwe kleren kopen de komende 3 maanden, minder 

vlees eten, verruil een vliegvakantie voor trein of fiets. 

Naar vrienden gestuurd: wie doet er mee? Doen. In het 

klein. De Groene Golf (Green Wave). Weet niet of het 

helpt, maar het is een zaadje.
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Fase 3: Visualiseren – dromen
In deze fase staat dromen centraal. Wat zijn de dromen en 

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Onderwijs. Zo’n issue. Op alle vlakken. Droom: gaan we 

aanpakken, luisteren, doorpakken in de politiek. 

• Vooraf veel eisen aan student (bijvoorbeeld student 

moet in 1e jaar 320 uur stagelopen en eerst nog een 

stage zoeken). Droom: niet vasthouden aan die 320 uur, 

maar beoordelen op wat er gedaan is.

• Genoeg handjes voor onderwijs.

• Sociocratische school in Den Haag, zonder 

overheidssteun. Kinderen als gelijkwaardig aan de 

docenten. Kinderen beslissen mee. Erkenning als mens. 

School heeft veel prijzen gewonnen. Ouders betalen die 

school. www.DeVrijeRuimte.org.

• Is dit alleen voor de rijken? Nee, normale mensen 

die keuze maken geld daaraan te besteden. Je 

maakt je droom waar, keihard werken. Dan krijg je 

ontwikkelingen van mensen die bezield zijn.

• Fins systeem: onderzoekend leren: waar liggen je 

kwaliteiten? Waarom iedereen in het begin al in vakjes? 

• Vanuit particulieren of regering? Weet niet maar gaat 

het om het initiatief. Je moet ergens beginnen.

• Amerikaans systeem: college en veel vakken om breed 

te oriënteren.

• Gelukkigste mensen wonen in Scandinavië en het is de 

helft van het jaar donker.

• In 2025 CO
2
 neutraal voedsel produceren.

• Als vroeger? Nee, we doen het nu beter. Droom is 

ambitieus, maar 30% minder, zou ook al mooi zijn.

• Hoe ziet het eruit? In stappen, zelf doen. Vriendinnen 

zijn vegetarisch. Maar: gaan ook naar New York. Waarom 

niet naar Terschelling? Iets goeds lijkt vergoelijking voor 

iets anders.

• We meten met dubbele maten. Iets goed doen en dan 

kan je ook wat anders doen, schiet niet op.

• Transparantie geven. Hoeveel CO
2
 is een activiteit? 

Waarde geven.

• CO
2
 paspoort: iedereen heeft een persoonlijk maximum. 

Bewust kiezen wat je doet. Mag je ook verkopen.

• Overheidsingrijpen is noodzakelijk.

• Laat vliegen maar 2x zo duur worden. Waarom moet 

Schiphol uitgebreid?

• Ook Lelystad.

• Elektrische auto’s is goede kant op. Nee, productie en 

batterij levert veel uitstoot. Beter: niet met de auto gaan.

• Het zit in je hoofd dat je afhankelijk bent van auto. Ben 

je bereid om in te leveren? Om gelukkiger te worden. 

Besef dat je het niet allemaal nodig hebt. 

• Je kunt in je gouden kooi blijven, maar als je het loslaat 

word je niet ongelukkiger. Je kunt zelf actie nemen om 

andere keuze te maken.

• Ideale samenleving. Iedereen heeft talent, passie. 

Iedereen is anders. Samenleving wacht hierop. Koester 

ze, deel ze. Iedereen heeft iets te bieden. Zie het in de 

ander, erken het. Samen, het licht in de ogen gunnen.

• Helpt het als je gezamenlijk doel hebt?

• Doel-Middelen hiërarchie. Wat is doel en wat is 

middel? Doel is misschien zingeving. Samen het 

gevoel hebben dezelfde kant op te gaan. Wat het 

soms tegenhoudt is dat doelen niet overeenkomen. 

Wat als je het doel bereikt of als je het niet haalt? Doel 

en proces. Het proces kan ook het doel zijn. Kan dan 

eindeloos doorgaan.

• Dingen die we nu goed hebben, in 2025 ook hebben. 

Bijvoorbeeld werk, wegen, vervoer, geordend. Heel 

Nederland gezond en het besef om gezond/vitaal te 

zijn. Gezondere werkvloer, kantine, scholen etc.

• Op tafel cake en geen worteltjes of tomaten… Heeft te 

maken met mindset. Kleine moeite.

• MBO student, school en stage gedaan. Je wordt bijna 

niet geaccepteerd als je een laag niveau hebben 

gedaan. Maar mensen met laag niveau kunnen echt wel 

wat. Meer gelijkheid.

• Er is aandacht voor maar perceptie, dit is inderdaad 

nog anders.

• Voor stageplaats is veel vraag naar HBO en minder MBO, 

terwijl wel dezelfde opleiding wordt gevraagd.

http://www.DeVrijeRuimte.org
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• Er komt steeds meer erkenning voor MBO.

• Sticker op MBO en dan wordt talent niet gezien.

• Inclusiviteit. Gezien worden om wie je bent. Geef 

mensen de kans te laten zien wie ze zijn. Anders 

bekijken: wie ben jij? Wat straal je uit? Sleutel, kans.

• Moeilijkste in leven is communiceren. Komt communi-

catie over? Als je moeilijke termen gebruikt, begrijpt 

de ander nog wat er wordt gezegd? Bijvoorbeeld in 

onderwijs: kinderen denken “het gaat allemaal langs me 

heen”. Breng de informatie op hun niveau.

• Aanvulling: eigenwaarde bijbrengen. Dan durft iemand 

te zeggen dat hij of zij het niet begrijpt. Je bent goed 

zoals je bent. Talent. Eigen nederigheid: “ik kan dat niet”.

• Onderwijs kan alles veranderen. Als je het nu bijbrengt 

aan studenten kunnen zij het later in de praktijk gaan 

doen. Dit is de basis.

• Kun je dit oprekken naar alle leeftijden? Blijven leren, 

onderzoekend leren.

• Is dat niet aan de persoon? Je kunt er wel of niet 

voor kiezen.

• Je kunt overal leren.

• Doelgroepen meenemen in beslissingen. 

• Gehoord laten voelen. In de klas, kinderen luisteren naar 

docent, maar andersom niet. Kunnen we veel van leren.

• Bijvoorbeeld Rabo heeft Raad van Kinderen. Daarmee 

voeren we ook deze Dialogen zodat kinderen een 

stem hebben.

• Greta Thunberg, met hart en ziel inzet voor klimaat.

Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Een vrolijk gezicht als je binnenkomt. Gevoel dat je 

welkom bent.

• Doelgroep erbij betrekken. 

• Kijken naar goede voorbeelden. Finland.

• Bijdrage Rabobank: goed voorbeeld. Je staat voor 

gezond en sportief. Kennis verspreiden.

• Makkelijke toegang tot kennis.

• Lokale initiatieven op het gebied van vrijwilligers en 

lesprogramma’s. BWI toelichten. We pakken meer dan 

BBP daarin. Bijvoorbeeld elke medewerker een dagdeel 

per maand.

• Binnen Rabobank veel stimulering van maatschappelijk 

werk. Vrijwilligerswerk. Vanuit je zelf.

• Lesprogramma over BWI.

• Kenmerk Rabobank is maatschappelijke betrokkenheid.

• Onderwijs: beroep van leraar sexyer maken. 

• Neem maatschappelijk bewustzijn op in 

de lerarenopleiding.

• Binnen Rabobank: duurzaamheid zou de norm moeten 

zijn voor alle afdelingen.
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• In aannameproces van nieuwe medewerkers dit 

al meenemen.

• Bewustzijn creëren voor system thinking. Je leeft met 

elkaar in een systeem.

• Een probleem kun je ook positief benaderen. Kinderen 

doen dat al. Duurzame bedrijven bezoeken.

• Luisteren naar kinderen en ouderen. 

• Imago Rabobank: in de samenleving, voor de 

samenleving, van de samenleving. ABN-AMRO 2007: 

slimste jongetje van de klas. Dat imago zag je terug 

op de werkvloer. Ook bijvoorbeeld welke sponsoring. 

Rabobank heeft voorbeeldfunctie. Gebruik het om 

impact te maken. Andere bedrijven/instituten nemen 

dat dan over.

• Van overheidswege faciliteren: bijvoorbeeld iedereen 

2 dagen per jaar op retraite: ergens in een rustige 

omgeving ‘te zijn’. Jezelf weer leren kennen. Maakt 

mensen krachtiger.

• Als Rabobank een pilot zou doen met een aantal (100, 

1.000) medewerkers om te zien: wat doet dat met 

medewerkers? Hebben de mensen er wat aan? Heeft 

de organisatie er wat aan? Uitdragen, voorbeeldfunctie 

naar andere bedrijven.

• Rabobank is uiteindelijk een bedrijf dat winst maakt. 

In het verleden was dat makkelijk, nu moeilijker. De 

meeste performance indicators zijn financieel gedreven. 

Klimaatstuk is een indicatie voor toekomstig succes 

van klanten. Onderzoek uitgevoerd. Voorstel in hoogste 

directie voor aantal indicatoren op het gebied van 

klimaat, naast performance indicatoren.

• Inclusiviteit: er gaan veel mensen uit. Stimuleren 

dat nieuwe medewerkers anders zijn. Lastig in 

krimpende organisatie.

• Ook: sponsorkeuze. 

Fase 5: Verwezenlijken

• Inclusiviteit.

• Jezelf gehoord laten voelen. Om iedereen zijn of haar 

mening vragen.

• De meeste mensen deugen. 

• Er is al veel geïnventariseerd en bekend. Genoeg 

gepraat, nu doen. BWI.

• Kracht van het inbrengen van kwetsbaarheid. Dat maakt 

het om een mooie samenleving te creëren.

• Zegje kunnen doen en dat dat wordt meegenomen.
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Tafel 4

Dialoogbegeleider: Ronald Korpershoek

Verslaglegger: Lieke Hoogteijling

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• Woonachtig in Utrecht en werkzaam bij Bureau Ethiek 

bij Rabobank. Daar worden allerlei dilemma’s uit de 

organisatie behandeld en de vraag gesteld of we dit 

gedrag wel of niet willen. Iedere medewerker kan 

een vraag of dilemma voorleggen. Lange en lastige 

dilemma’s worden door Bureau Ethiek voorbereid en 

voorgelegd aan de Commissie Ethiek. Françoise maakt 

zich erg zorgen over het klimaat, de urgentie daarvan 

en de woningproblematiek. 

• 73 jaar en de bedenken van de rechtswinkels in 

Nederland. Hij is na langdurig dienstverband bij ABN 

Amro bij Rabobank terecht gekomen als RvC lid van 

een lokale Rabobank, voorzitter van de kring en lid 

van de spoedcommissie. Daarnaast is hij tuchtrechter 

geworden en als commissaris betrokken bij diverse 

(maatschappelijke) bedrijven. Fred vindt zichzelf een 

heel gelukkig mens en vindt dat iedereen gelijke 

rechten moet hebben, die overal in door moeten 

klinken. Hij vindt dat iedere recht heeft op hetzelfde 

groeiklimaat, type inkomen, arbeidsvreugde etc. 

• 26 en woonachtig in Arnhem. Als student Commerciële 

Economie is hij momenteel aan het afstuderen. 

Daarnaast voetbalt hij graag. Hij werkt voor Presikhaaf 

University; een organisatie die zich hard maakt voor 

gelijke kansen voor jongeren in deze woonwijk. Hij is 

hier bezig met diverse projecten zoals energietransitie 

en jongeren met schulden. In december start hij als 

Medewerker Dagelijkse Bankzaken bij Rabobank. 

Nehkomi heeft veel met het thema gelijke rechten. 

• Student bij de ROC Utrecht en leert voor 

managementassistent. Ze is door haar school 

uitgekozen om hier vandaag aanwezig te zijn.  

Ghizlane is bang dat jongeren in de toekomst geen 

werk meer hebben.

• ZZP-er ruim 25 jaar werkzaam en woonachtig 

geweest in Oost-Europa. Hij was werkzaam in de 

telecomindustrie. Na een jaar mantelzorg te hebben 

verleend aan zijn vader, is hij zich nu aan het oriënteren 

op een volgende carrièrestap. Daarbij is hij een deel van 

de week actief bij Walhallab, een mind en makersplace 

voor kinderen om te leren hoe je met techniek om 

moet gaan. Dit is vooral leuk voor jongens die met hun 

handen bezig willen zijn in plaats van stil te moeten 

zitten in de schoolbanken. Jeroen wil graag een transitie 

van de meedogenloze “ikke, ikke, ikke” cultuur naar 

sociale impact. Daarbij is circulaire economie en het 

(her)gebruik van duurzame producten een belangrijk 

aspect. Het begint wel met eigen verantwoordelijkheid 

waarbij Nederlanders actiever moeten worden om 

gelijke rechten te creëren. 

• 70 jaar een woonachtig in Tiel. Na op latere leeftijd 

zelfstandig ondernemer te zijn geworden is hij 

internationaal actief en heeft daarmee veel van 

de wereld mogen zien. Zowel hele mooie als hele 

trieste dingen. Als boerenzoon moest hij op zijn 

16e meewerken en heeft hij zich op latere leeftijd 

geschoold in accountancy en bedrijfseconomie. Als 

ledenraadslid van Rabobank heeft hij diverse projecten 

op maatschappelijk gebied gedaan. Hij zoekt hierin 

de samenwerking met scholen (primair, voortgezet 

en hoger onderwijs) en zoekt de samenwerking met 

stichtingen en verenigingen. Met het oog op zijn 

kinderen en kleinkinderen vindt hij het milieu een 

belangrijk thema. Gerrit-Jan vindt het positief dat 

steeds meer hbo-ers eerst kijken aan de waarde die zijn 

kunnen leveren en wat er leeft in de wereld en daarna 

aan het geld wat ze daarmee verdienen. Hij wil van 

zelfredzaamheid naar samenredzaamheid. 
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• 65 jaar en tuinderszoon. Daardoor moest hij al 

vroeg meewerken op de boerderij en heeft hij zich 

in de avonduren bijgeschoold. Via diverse functies 

in administratie en accountancy is hij uiteindelijk 

voor zichzelf begonnen. Daarbij is hij gaan lesgeven 

en gestart met vrijwilligerswerk. Sinds 2008 werkt 

hij bij ROC Utrecht als docent bedrijfseconomie en 

opleidingscoördinator. Hij vindt het belangrijk om 

mensen een stap verder te helpen in hun ontwikkeling 

naar de toekomst. Daarbij ligt de nadruk op dat je niet 

bij voorbaat welvaart ervaart als je alleen kijkt naar 

materiele zaken. Het gaat niet om “ikke, ikke, ikke”, 

maar we moeten het samen doen. Dick vindt het 

belangrijk dat er een klimaat en leefomgeving is voor 

zijn kinderen/kleinkinderen waar ze ook in de toekomst 

prettig kunnen leven. Daarbij is het belangrijk hoe we 

in Nederland met elkaar om gaan, iedereen is gelijk en 

moet ook zo behandeld worden. 

• 75 jaar en een geboren Fries. Als oudste in een groot 

boerengezin heeft als tot zijn 30ste als zelfstandige in de 

veehouderij gewerkt. Toen bleek dat hij allergisch was 

voor koeien heeft zijn broer het bedrijf overgenomen. 

Daarna heeft hij lange tijd gewerkt bij AB Noord-

Holland, een coöperatieve uitzendorganisatie. Daarnaast 

is Piet betrokken in de lokale politiek, eerst bij CDA en 

daarna als oprichter van een nieuwe lokale partij. Hij 

heeft zorgen over de toekomst van zijn kleinkinderen, 

zowel sociaal, maatschappelijk als in het leefklimaat.

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Ik hou me nu bezig met veel jongeren en leefbaarheid. 

Het niveau van opleidingen ligt wat lager dan 

gemiddeld. In mijn wijk is meer criminaliteit. Zelf ervaar 

ik dit helemaal niet zo. We proberen de kinderen van 

groep 7 tot brugklas ondersteuning te bieden bij 

huiswerk. Ook is het belangrijk dat ze bewegen. Na een 

uurtje huiswerkbegeleiding gaan we met zijn allen een 

uurtje sporten op het Johan Cruijfveld of basketbalveld 

in de wijk. 

• Ik ben als ambassadeur neergezet voor klimaattransitie, 

wij noemen dit het 10 x 10 project. Daarin proberen 

we binnen het eigen netwerk te kijken, maar ook 

naar vreemde te gaan om te praten over wat mensen 

belangrijk vinden in de wereld. Waarom hebben we 

zulke hele hete dagen gehad deze zomer? Als je op 

Netflix kijkt naar “Our planet”, hoe komt het dat al die 

dieren (uit)sterven? Hoe kunnen we energie besparen?

• Ik vind het belangrijk dat er later voor mijn kinderen, 

nog steeds dezelfde dingen zijn als die voor mij 

belangrijk waren (zoals het lokale zwembad). 

• Onderwijs is de kans om samen aan de toekomst te 

werken. Onderwijs is enerzijds basaal om te leren 

rekenen en schrijven, maar anderzijds ook de perfecte 

plek voor verandering van de omgeving. 

• Ik vind dat heel veel mensen het erover hebben om iets 

met het plastic te moeten doen. Echter zie ik op dagen 

dat de gemeente plastic afval ophaalt, letterlijke bergen 

plastic op straat liggen. 

• Ik kies ervoor om fruit te halen bij de boer op de hoek. 

Ik krijg geen plastic tas, het is goedkoper en ik fiets 

er eenvoudig naartoe. Ik kan daar enthousiast over 

vertellen en hoop zo bij te dragen aan een stukje 

bewustwording. Door allemaal een klein stapje te zetten 

maken we samen een hele grote stap. 
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• Ik heb er moeite mee dat er wordt gewezen naar de 

wereld en naar anderen. Ik vind dat het in gezinnen in 

de opvoeding enorm schort aan de bewustwording 

waar we staan in de maatschappij. Mensen plaatsen 

zich buiten de maatschappij omdat ze thuis niet leren 

iets voor een ander over te hebben, bescheiden te zijn, 

etc. Mijn passie is thuis, bij de gezinnen, iets in de 

opvoeding van de kinderen te doen in plaats van te 

wijzen naar overheid en instanties. Dan maak je echt 

stappen.

• Ik ben docent, maar als ik kijk hoeveel tijd ik niet aan 

lesgeven kan besteden omdat ik student begeleid 

is dit enorm. Ik ben meer bezig met het aanleren 

van gedragsregels en normen en waarden, dan 

aan lesgeven.

• Ouders vragen mij waar hun kind zit. Na 18 jaar mogen 

wij hier eigenlijk niets meer over zeggen richting 

ouders. Toch blijf ik altijd op zoek naar ingangen om in 

contact te komen met de ouders. Het valt me op dat 

er vaak verdriet en onbegrip is in gezinnen. Als scholen 

hebben we daar een hele grote taak in.

• Er zijn ook veel dingen die we nog niet weten. Bij een 

grote zwerfvuil inzameling met 67 leerlingen uit een 

multiculturele schakelklas hebben de leerlingen daarna 

popart gemaakt met het materiaal. Ouders komen 

vervolgens op school kijken wat hun kind gemaakt 

heeft. Zo kom je mensen tegen die onder de indruk zijn 

van hun kind en zo zelf kunnen leren van hun kind. 

• Zo mocht een meisje vanuit geloofsovertuiging geen 

brood weggooien. De vrijwilliger gaf de tip om het op 

de stoep te leggen voor de vogels. Zo leer je van elkaar. 

• Ook spreekt een jongetje van 10 een man aan die een 

sigaret uit zijn auto gooit. De man luistert ook gewoon 

naar de kleine jongen.  

Jongeren moeten jongeren opvoeden.  

Dat is fantastisch.

• We hebben 300 vrijwilligers, het is een scala van alles. 

Het samenwerken maakt mij enthousiast. 

• Je hebt een grotere sociale impact als je jongeren, 

jongeren laat opvoeden.
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• Als volwassenen hebben we een enorme 

voorbeeldfunctie. Omdat ik enthousiast ben willen 

studenten ook graag meedoen en betrokken zijn in 

zaken die ik belangrijk vind.

• Zo ben ik vrijwilliger in een kinderhospice en krijg 

ik geregeld de vraag van studenten of ze een keer 

mee mogen.

• Iedereen moet bij zichzelf te rade gaan, we hebben heel 

veel op te lossen op veel terreinen. Kijk voor jezelf op 

welke terrein je een bijdrage kan leveren. Zo ben ik 20 

jaar geleden gestopt met vlees eten. Het is belangrijk 

om te kijken naar de factoren waar je zelf invloed op 

kan uitoefenen die van invloed zijn op het klimaat. Als je 

dat inzicht hebt kun je bepalen wat jij hier zelf aan kan 

bijdragen. Voor jezelf de keuze maken en op die manier 

kan ik een bijdrage leveren. Minder vliegen, geen vlees, 

etc. en dit vervolgens ook uitdragen binnen de kring die 

je hebt.

• Je moet ook luisteren naar je kring. Die brengen je echt 

op nieuwe ideeën. In een dialoog met een kind (goed 

luisteren) kun je veel leren. We luisteren allemaal te 

weinig actief.

• Ik ben lid van een buurthuis met veel jongeren. Op 

woensdagmiddag komen we bij elkaar en gaan samen 

vuil opruimen. We hadden het idee om een feestje 

te organiseren waar alle jongeren bij elkaar kunnen 

komen, zodat we ze stimuleren om lid te worden. 

Volwassenen (Jongerenwerkers) zeggen dat ze over dit 

idee gaan nadenken, maar er wordt vervolgens niets 

mee gedaan. Er wordt niet echt genoeg geluisterd. 

Jongerenwerkers helpen ons niet echt goed om groot 

te worden. 

• Hele jonge kinderen van 6-8 jaar hebben al hele goede 

ideeën om van het opruimen van plastic iets leuks te 

maken. Ze willen bijvoorbeeld grote posters maken en 

zijn enthousiast in het vertellen waar ze mee bezig zijn 

en zo mensen te betrekken. 

• Worden jongeren van thuis uit gestimuleerd om hier 

mee door te gaan? Daar zit mijn grote probleem. Het 

ouderwetse thuisfront lijkt niet in staat om mee te 

denken aan de wijze zoals we vandaag zouden moeten 

opvoeden. Grote taak voor Rabo om te kijken wat je 

daarin kan doen. Als je dat vanuit huis niet mee krijgt, 

heb je een probleem. 

• Hoe pak je dit aan? Er zijn gezinnen waar de 

thuissituatie niet goed is. Soms zijn er sociale 

problemen of financiële moeilijkheden. 

• Waar kun je het samen doen? Waar zie je de 

dwarsverbanden. Als er een thuissituatie niet naar is, 

wordt er allerlei hulp georganiseerd waar begrip er 

niet echt is. Wellicht dat je binnen de buurt wel samen 

dingen kan. 

• Zo zijn wij ook begonnen, met eens per week een 

uurtje huiswerkbegeleiding. Op verzoek van ouders 

zij we dit gaan uitbreiden, omdat ze merkte dat het zo 

goede invloed had op het kind. Kinderen worden thuis 

niet genoeg ondersteund, bijv. omdat ouders geen 

Nederlands kunnen of ouders niets in staat zijn om hun 

kind te helpen met bijvoorbeeld wiskunde. De vraag is 

er wel als je hulp wil bieden. 

• Er zijn heel veel dwarsverbanden met verenigingen 

en scholen. Je bent overal bezig. Het is een soort 

virus. Je vertelt het aan anderen door en creëert 

het sneeuwbaleffect.

• Als je het doet komt het bewustzijn, en wordt het 

aantrekkelijker om het samen te doen. Niet meer 

repareren, maar creëren. 

• Vaak begint er een eenling, nu zijn er groepjes van 

4/5 mensen die overal rommel op gaan ruimen. 

Tegelijkertijd is dit ook een gezelschapsgroepje waarin 

persoonlijke problemen worden besproken.

• Welke kansen zie wij om samen aan milieu te werken? 

We werken met een coöperatie. Kijkend naar de 

energietransitie, we hebben energiecoaches die bij 

gezinnen komen om in te spelen op de persoonlijke 

situatie. Ze hebben bijvoorbeeld een koopwoning met 

hoge hypotheek en daarom geen geld om te investeren 
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in zonnepanelen. Maar men kan ook al beginnen met 

het vervangen van de verlichting door ledlampen. 

• Wij doen dat met scholen in de buurt van Zutphen. 

Alle scholen hebben een subsidie gekregen. We 

inventariseren alle verlichting en vervangen die 

door ledverlichting. Kinderen helpen ons de lampen 

te vervangen. Het geld wat de school bespaart op 

energieverbruik mogen ze zelf houden voor andere 

leuke projecten. Kinderen worden hier enthousiast van 

en vertellen hier thuis over. Het is de combinatie van 

educatie en daadwerkelijk iets doen. 

• Hier zit ook het samen in. Samen met de kinderen, 

samen met vrijwilligers. Ook nemen we kinderen van 

een reeds aangepakte school mee naar een andere om 

het succesverhaal te delen. 

• Als je begint bij jezelf en je eigen bijdrage kun je eerst 

kijken naar je persoonlijke footprint. Sommige dingen 

zijn lastig om op te geven. Om dit te doen heb je wel 

wat inzicht nodig. Mooie, kleine voorbeelden zou veel 

meer breed gedeeld moeten worden. Niet alleen op 

scholen maar ook in andere netwerken, zodat hier 

brede aandacht voor is.

• Dinsdag gaf een jonge HAN student circulaire economie 

in Brussel een bevlogen lezing over recyclen en 

duurzaamheid. Ik ben dan heel trots om te zien dat 

iemand dat toch maar even doet. Dat is een zaadje wat 

weer tot bloei komt en weer verder komt. 

• Dat soort acties zijn nodig om te motiveren. 

• Bij een supermarkt in onze buurt staat een doos om 

batterijen in te gooien. Een jongetje van 10 zegt dat 

hij nog nooit gezien heeft dat iemand er iets in gooit. 

Samen hebben we posters gemaakt om mensen op 

deze inzameldoos te wijzen en bieden we aan om langs 

te komen om de lege batterijen op te halen. We hebben 

hier wat aanmeldingen voor gehad en daar halen we nu 

om de paar weken de batterijen op. 

• We moeten vooral met dit soort initiatieven doorgaan 

want zo wordt het vanzelf een gewoonte.

• Volhouden is ook erg belangrijk. Mijn vader zegt altijd 

“je moet gewoon door blijven gaan”. Soms denk ik dat 

het geen zin meer heeft of dat het niet werkt, maar je 

moet gewoon doorgaan. 

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Onderwijs: idealiter zijn er voldoende leerkrachten 

voor de scholen die van jongs af aan proberen bij 

te dragen aan hele zelfbewuste kinderen en hoe ze 

daar zelf aan kunnen bijdragen. Kinderen zouden 

allerlei vaardigheden moeten ontwikkelen die ze 

kunnen toepassen in welk werk de maatschappij voor 

ze in petto heeft. Het is belangrijk om inclusief te 

denken, met welke achtergrond je ook hebt. Al deze 

perspectieven dragen bij aan een mooiere samenleving. 

• Mijn droom is dat het respect voor elkaar weer 

terugkomt. Dat kun je aanleren aan kinderen door 

daarop te wijzen. Zeker in het onderwijs is daar veel 

aandacht voor. Het belangrijkste is om open te staan 

voor wat een ander denkt zonder te veroordelen. 

Normen en waarden staan weer bovenaan en daar 

hebben we het samen over. Daar kunnen we een 

samenwerking uit voortbrengen. We doen het gewoon 

samen, in plaats van dat mensen zeggen dat er iets 

moet gebeuren. 

• Mijn droom is groot en bekend te worden met onze 

vereniging, zodat onze naam groter wordt, we door 

kunnen blijven gaan en dit over kunnen brengen 

aan andere jongeren. Mijn broertje van 4 moet er 

ook later wat mee kunnen doen. Ik wil een krachtige 

buurtorganisatie om veel impact in de buurt te 

realiseren. Er is nog geen plan.
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• Mijn droom is dat we weer eens goed gaan nadenken 

over de economie en het welzijn van mensen, 

beginnend bij het gezin. Hoever wil ik de economie 

ten dienste stellen van mens en dier. Nu hollen we 

achter alles aan, nu is het stikstof, dan asbest, dan 

zonnepanelen, etc. Goed nadenken beginnend binnen 

het gezin, waar wil ik met het gezin naartoe en waar 

heb ik last van in deze economie. Het hele rijtje van de 

welvaartindex zou in balans moeten zijn.

• Politiek is bezig met maatregelen, regels en belastingen. 

Er moet meer ruimte naar de burgers toe om zelf 

initiatieven te nemen. Vaak krijgt men op kleine schaal 

applaus en gebeurt er verder weinig mee. Vaak is er wel 

veel impact op lokaal niveau. Ik woon in een Vinex wijk 

en er geen sociale cohesie. We werken, komen thuis, 

trekken de deur dicht en zien elkaar niet. Mijn droom 

is dat je de lokale omgeving meer ruimte geeft om zelf 

meer initiatief te nemen en niet lastig wordt gevallen 

met maatregelen en regels. De lokale en provinciale 

overheid zou in dienst moeten staan van het lokale 

initiatief. Mensen willen nu geen initiatief meer nemen 

omdat het toch niet mag. 

• Mijn droom is dat iedereen gelijk is. Gelijk is voor mij 

de voordeur en de achterdeur. De achterdeur zijn de 

jongeren met creatieve ideeën die deze niet kunnen 

uitvoeren. De voordeur zijn de raadsleden en mensen in 

hoge functies die de macht hebben maar de creativiteit 

missen. Ik zou willen dat hier geen brug meer tussen 

is, maar dat iedereen op iedereen kan afstappen en dat 

er geluisterd wordt naar elkaar. Op die manier kun je 

zoveel meer creëren en realiseren door het samen het 

te doen. Ik vind dit wel een realistische droom, omdat ik 

het idee heb dat hier al stappen in worden gemaakt. 

• Mijn droom is dat in de toekomst iedereen een ander 

uitnemender vindt dan zichzelf. Uitnemender is meer 

respect voor de ander, hooggeacht zijn. Niet van 

tevoren bevooroordeeld. Dan ben je ook bereid om 

te luisteren naar de ander. Komt toch weer veel op 

dezelfde dingen neer. 

• Normen en waarden vanuit jezelf. Verbeter de wereld 

en begin bij jezelf. Als iedereen dat zou doen zou de 

wereld er heel anders uit gaan zien. 
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• We zijn als mensen niet gelijk en dat is niet erg. Waar het 

fout gaat is dat we in de opvoeding en scholen ongelijk 

niet benoemen als iets moois waar we met elkaar 

iets mooiers van kunnen maken. De buurtinitiatieven 

zijn mooie pareltjes. Het krijgt geen opvolging. Mijn 

droom zou zijn dat we in staat zouden zijn om vanaf 

basisschool te leren dat we allemaal ongelijk zijn 

maar gelijke rechten hebben. Daar moet je thuis mee 

beginnen. Thuis de basis is voor de rest van je leven. 

Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Vanuit mijn agrarische achtergrond vond ik de centrale 

plek die Rabobank vroeger in de lokale samenleving 

had. Het was de plek in het dorp waar boeren en 

tuinders samen kwamen als een soort community. 

• We zijn bij Rabobank bezig met de vraag wat de functie 

van de coöperatie is. Wat daaruit komt is dat je als lid 

van de coöperatie niet meer alleen rente kan krijgen, 

maar dat je je maatschappelijk lid voelt van een groep. 

Dat je bijvoorbeeld inspraak krijgt over de besteding 

van dividend. Het doel is om van 2 naar 4 miljoen gaan, 

zodat we de maatschappelijke impact kunnen vergroten 

in de lokale omgeving. 

• Geld heb je nodig om dingen te bereiken. Dat geeft ook 

de jongerenwerker aan. Ook heb ik contacten en een 

goede sparingpartner met kennis en ervaring nodig. 

Iemand die me kan helpen bij het maken van een plan. 

• Het begint bij netwerken. Dwarsverbanden zoeken. 

Voorheen heb ik nooit de kracht van netwerken gezien. 

Tijdens mijn studie werd ik verplicht om een LinkedIn 

profiel aan te maken. Waarom moet ik dat doen? Heel 

simpel: anders krijg je een onvoldoende. Later heb 

ik geleerd wat het nut is van netwerken. Als ik met 

collega’s op stap ging, begon ik te leren dat mensen iets 

voor je kunnen betekenen. Ik zag dat het heel belangrijk 

is om contacten te leggen. Wie moet ik dadelijk gaan 

aanspreken, wie gaat mij verder helpen? 

• Breek je ideaal op in kleinere delen om van daar uit 

impact te realiseren. Vervolgens bouw je je plan op. Je 

krijgt je eerste 1000 euro. Als je die binnen hebt, volgt 

de rest vanzelf. 

• Ik ben heel weinig mbo studenten tegengekomen die 

accountant willen worden. Ik probeer de jongelui in te 

laten zien dat je moeten proberen te bedenken wat je 

droom is. Bepaal vervolgens ook de stappen om daar te 

komen. Op de sport- of dansacademie hebben ze wel 

een droom en volgen ze de stappen om daar te komen. 

Een andere wereld kan ook een droom zijn. Hoe ga ik 

daar met mijn economie voor zorgen. Stel je geld op 

één of wil je straks een betere toekomst hebben?

• Ik denk dat je kennis en ervaring nodig hebt om de 

kracht van netwerken beter te kunnen benutten. Soms 

moet je met de juiste personen in contact komen om 

bij mensen met de juiste kennis te komen die je verder 

kunnen helpen in jouw ambities. 

• Gebruik niet alleen je eigen netwerk, maar leg je vraag 

goed uit en laat iemand anders zijn netwerk voor 

jou werken.

• In de gemeenschap zijn dorpen zelfvoorzienend met 

eigen sportclubs. Weten de weg te vinden naar het 

bedrijfsleven, Rabobank, sponsors etc. Er zijn ook 

dorpen die volledig vertrouwen op de bijdrage van 

de gemeente. Het duurt dan vaak jaren voordat er 

iets gebeurt.

• Hoe trek je in een Vinex wijk de sociale betrokkenheid 

los? Eén van de grote manco’s van deze tijd is dat je niet 

verder kijkt dan je voordeur. Niet voor niets worden er 

buurt barbecues etc. georganiseerd om mensen toch 

enigszins samen te laten komen. 

• Je moet dit toch gewoon zelf willen en niet alleen op 

zoek zijn naar subsidies etc. Al is het via het Oranjefonds 

mogelijk om een kleine bijdrage te krijgen. 
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• Wij hebben het recht om als ledenraadslid geld te 

geven voor goede lokale initiatieven. Dit kan een eerste 

stap zijn op weg naar meer sponsoren.

• Mensen binnen Rabobank kunnen een bijdrage leveren 

als het gaat om duurzaamheid, bank voor de klas, etc. 

We gaan natuurlijk niet over het curriculum en het 

lerarentekort. 

• Onderschat de kracht van de verenigingen niet. Ze 

signaleren daar al heel veel. 

• Je moet het lef hebben om dingen anders te doen. 

Bijvoorbeeld McDonalds in Engeland die gestopt is 

met het verstrekken van plastic poppetjes en zelf 

gratis eten weggeeft als kinderen plastic poppetjes 

komen inleveren.

• De Rabobank heeft waarschijnlijk grote corporate 

klanten. Zij kunnen de condities van deze klanten 

verslechteren, om ze zo te stimuleren om bijv. 

bepaalde zaken niet meer in plastic te verpakken. Dan 

is het de afweging van de corporate om te bepalen 

of ze hierin mee willen gaan of extra betalen voor 

hun bankdiensten.

• Ik zou het klein willen houden. Probeer eens lid te 

worden van de ledenraad. Dat is je lokale LinkedIn. Ze 

smeken om jonge mensen. Daar kun je je verhaal doen 

en krijg je steun.

• Rabobank zou gericht een brede afspiegeling van de 

samenleving moeten uitnodigen voor de ledenraad.

• Als bank kun je ook iets doen met bijv. elektrische 

fietsen. De actieradius wordt groter, draagt bij aan beter 

milieu. Wellicht een rol om hier in financieringen iets 

te doen.

• Rabobank gaat 15.000 sociale huurwoningen bouwen/

kopen. Hier zou je meer mee kunnen doen als 

Rabobank. Waarom niet nog 50.000 extra woningen.

• Het organiseren van sessies met mensen uit het 

bedrijfsleven waar iedere gewone burger dan ook 

gewoon naartoe kan. De lokale contacten zijn de oren 

en de ogen van de mensen die daar lopen. Daar bouw 

je een positief netwerk mee op, zodat je samen iets gaat 

doen. De openheid moet er dan wel zijn om kennis (en 

uitdagingen) te delen. Dat werkt verhelderend. 

• Dat gebeurt in de praktijk al wel zo. Mensen van 

Rabobank bemiddelen al wel om de juiste mensen 

bijeen te brengen om iets bij te dragen. 

Fase 5: Verwezenlijken

• Ik ga door met waar ik al mee bezig ben. 

• Ik wil misschien nog wel wat concretere stappen nemen 

om te kijken wat ik kan doen. Ik koop geen groente 

meer in een zak. Er zijn hele kleine dingen die ik wel 

kan doen.

• Ik ga me niet meer ergeren aan Greta Thunberg. 

• Ik wil bewust zijn in de energietransitie. Telefoonoplader 

niet altijd in de stekkerdoos laten zitten. Korter douchen. 

Ik ga in mijn eigen gedrag kleine stapjes zetten.

• Ik wil beter naar mijn omgeving luisteren, omdat zij mij 

ook bewust maken. Zo vragen mijn eigen kleinkinderen 

als ik op vakantie ga: “Hoe lang ga je vliegen? Is dat wel 

nodig?”. Door deze wisselwerking leren jong en oud 

van elkaar.

• Ik heb een glazen thermosfles besteld, zodat ik water uit 

de kraan kan drinken in plaats van dagelijks gebruik van 

plastic flesjes. 

• Ik ga vanaf morgen proberen geen plastic te gebruiken.



Pagina 32 Verslag Landelijke Dialoog 2019 Oktober 2019

Tafel 5

Dialoogbegeleider: Willeke Waller

Verslaglegger: Henk de Boer

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

De deelnemers aan tafel stellen zich kort voor, en geven 

een eerste associatie vanuit eigen perspectief ten aanzien 

van de centrale vraag: 

Welke kansen zien we om de maatschappelijke vraag-

stukken* samen aan te pakken? (en hoe kan Rabobank 

hier aan bijdragen?) 

• Slochteren, 8 jr gepensioneerd en 8 jaar LR. Doet 

sociaal-culturele dingen o.a. Groninger Museum, veel 

vrijwilligerswerk en gegrepen door armoedebestrijding. 

Doel om thema als armoedebestrijding te lanceren.

• Stimuleert privaat publieke samenleving onderwijs. O.a. 

Energietransitie, Circulaire economie. Vaak Rabobank 

verbonden. Actief in Regionaal Investeringsfonds 

van daaruit op zoek naar projecten want er is geld. 

Betekeniseconomie steeds meer een vraagstuk. Komt 

uit regio Haarlemmermeer met veel dynamiek.

• Kop van Noord Holland. Geboren in boerenleenbank. 

Vader was directeur. LR banken gesloten. 8 jaar 

ledenraad. Eigenaar uitzendbureau in Noord.

* Het gaat om vraagstukken die voortkomen uit de grote 
Maatschappelijke veranderingen/transities die in de kaderzetting door 
Menno Middeldorp worden toegelicht. 
Het gaat om collectieve vraagstukken voor de toekomst van 
Nederland. Vraagstukken die alleen niet kunnen worden aangepakt, 
maar waar door samenwerking wel oplossingen voor kunnen komen.

• Ambassadrice van ABC, inzet omdat echtgenoot 

dyslexie. Echtgenoot heeft lang gevochten om te 

overleven. Door dyslexie veel problemen en armoede 

door slecht lezen en schrijven. Lastig op banken en 

ziekenhuizen. Hooggeleerd weet je wat je moet doen 

en laaggeleerd niet.

• Student aan MBO Utrecht. Zet zich in voor 

woningtekort. Wil over 10 jaar ook woning willen kopen.

• Werkt voor Rabobank onderwerp duurzaamheid, mens 

en milieu. Rol dialoog met de buitenwereld. Klimaat 

is voor mij en mijn afdeling grootste thema. Woont in 

Utrecht. Is geïnteresseerd in transities. Sinds 1 jaar bij 

Rabobank. Daarvoor 15 jaar Oxfam Novib, hierdoor heel 

erg geïnteresseerd in armoede ook.

• 24 jaar uit Zevenaar, 6 jaar LR, ondernemer in de horeca. 

Deelt stuk van het wonen. Weet sinds gister dat ik een 

appartement mag huren. In het wonen zit een grote 

uitdaging voor jongeren mede i.v.m. hoge studieschuld. 

Ook voedselvraagstuk vanuit de horeca van belang, er 

wordt veel voedsel weggegooid. Food Waste Challenge 

in de regio onlangs afgelast helaas. Hier is heel veel 

te winnen. 
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Fase 2: Verdiepen - ervaringen uitwisselen
In deze fase zijn de persoonlijke ervaringen met betrek-

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Op Texel samenwerking voedsel met kwekers/

akkerbouwers. Texel heeft veel eigen producten.  

Texel maakt steeds meer eigen producten en werkt ook 

met voedselbank samen. Veel producten kwamen van 

het vaste land. Ook in West-Friesland in ziekenhuizen 

lokaal voedsel, bijv. Hoorn. Minder voedsel weg en 

kortere ligtijd in ziekenhuizen. Door gezondere 

producten.

• Hoe kun je nu al die initiatieven verbinden? Veel partijen 

bezig met voedselverspillingsacties. Hoe kun je kennis 

delen? Inspireren? Kan de bank hier iets in betekenen? 

Hoe kun je van elkaar leren?

• De kunst van alle verbeterplekken is hoe houd je alle 

voorlopers/partijen enthousiast. Doorzetten is van 

belang. De initiators/trekkers moeten niet afhaken. De 

voorlopers moeten enthousiast blijven, rol Rabobank 

hierin van belang.

• Ervaring was dat Rabobank hier prima op insprong.

• Ik kan contact leggen met partijen o.a. vanuit 

de Verspillingsfabriek.

• Voedselverspilling internationaal speelt soja en 

palmolie. We eten veel meer vlees dan gezond is. Met 

name soja speelt een belangrijke rol. Ons systeem is nu 

veel productie en veel afval. 

Er is een boek alleen vlees eten bij het avond eten, dit 

halveert gebruik dierlijke producten. Is verantwoord 

voor de planeet op deze manier.

• Is een belangrijk probleem eigenlijk revolutionair 

oplossen, maar daar geloof ik niet in. Alleen via 

avondeten kan, maar revolutionair is nodig. Iedereen 

alleen ’s avonds vlees eten. Minder vlees eten 

is belangrijk.

• In Arnhem is nu een SRV-wagen, de blauwe tomaat, 

rijdt door de wijk heen. Verkoopt in Achterstandswijk 

in Arnhem. Verkoopt producten tegen habbekrats. 

Ook sociale functie door terrasje. Gezond voedsel op 

deze manier naar mensen met lagere inkomens. BTW 

verhogen op vlees is ook niet een goede oplossing.

• Wij Nederlanders willen een goede komkommer anders 

gooien we het weg. Fruit en peren door wind gevallen 

kun je gratis meenemen omdat het in supermarkt niet 

gekocht wordt. 

• Is ook door regelgeving zo gekomen. Ligt niet alleen bij 

de consumenten.
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• AB Vakwerk heeft veel te maken met akkerbouwers. 

Veel verandert ook in landbouw. Vlees moet wel 

gewaardeerd worden. Nederlanders willen voor 

dubbeltje op de 1e rang. Kwaliteitsvlees moet ook 

gewaardeerd worden. Je moet het ook kunnen betalen. 

Is een groot probleem.

• Staan we niet veel verder van de natuur af. Waar komt 

de melk vandaan? Ik waardeer de boeren. Moeten vaak 

veel investeren i.v.m. alle eisen. Weten we nog hoe vlees 

gemaakt wordt. Bij vissen een vis doden vinden we 

al gek.

• Laatst een TV-programma. Kinderen moeten naar 

scholen/akkerbouw gaan. Hier is tijd voor. Past bij de 

Rabobank. Weten waar voedsel vandaan komt, spinazie 

uit de diepvries. Appels/peren liggen niet vanzelf in de 

supermarkt. Kinderen moeten weten hoe veel werk het 

is om eten te maken. Gooien het dan ook niet weg.

• Laaggeletterden hebben vaak minimaal inkomen. In 

Voedselbank alleen vlees uit de diepvries. Smaakt vaak 

helemaal niet goed. B-keuze voedsel zou in supermarkt 

of hallen moeten liggen.

• Raakt ook het onderwerp hoeveel heb ik beschikbaar 

aan inkomen. Moet je daar niet naar kijken? Midden 

Groningen 60.000 inwoners met hoge werkloosheid, 

bijna laagste inkomen van Nederland. Woon daar nu 

45 jaar bijna. Lang blind geweest om de armoede te 

zien. Er zijn wijken waar kinderen niet naar school gaan. 

13-14-jarige leerlingen gaan niet naar school. Ik ben 

mentor van dit soort gezinnen. Mijn auto zet ik op de 

hoek. Ouders stimuleren kinderen niet om naar school 

te gaan. School is niet belangrijk. Er is geen geld, wel 

liefde en geluk. Hebben het vaak wel goed met elkaar, 

maar soms maar 45 EUR om te besteden per week. 

Zou mezelf niet lukken. De ellende is groot. Wat is de 

toekomst voor deze 13-14-jarigen? Hoe hen voor te 

bereiden op de toekomst. Meer aandacht voor school, 

goed wonen (niet Hoogezand vlbld van hoge flats). 

Iedereen in mijn omgeving gaat niet naar school. Is 

in Nederland! 

 

Is ook vluchtelingencoach en helpt bij inburgering. 

Vluchtelingen komen in dezelfde straat. Vind 

ik ontroerend en een erg groot probleem. 

Klimaatprobleem dan minder belangrijk. Dit is dichtbij 

veel groter probleem.

• Wonen speelt in Otterloo ook. Woningen zijn 

niet betaalbaar. Huren is lastig, want er zijn alleen 

koopwoningen. Achterstandswijken ken ik niet.

• Ik zou een kijkje nemen in Den Helder. Daar is ook 

veel achterstand en armoede geweest. Zijn ze aan 

het opknappen gegaan. Wonen en scholen zijn 

erg belangrijk.

• Wijken rijden we allemaal voorbij. Daar komen we niet. 

Ook niet in de huizen. Misschien verdrong ik het vroeger 

en zag ik het niet. Mensen willen zelf ook anders.

• Het probleem is niet alleen in het Noorden. Ook in 

Limburg en Zeeland. Onderwijs vaak verder weg. 

Mensen gaan niet. Ook al zijn er mogelijkheden worden 

mensen niet gestimuleerd om naar school te gaan. 

School is ook nodig om sociale cohesie te komen. MBO-

er wil maximaal 20 km rijden voor werk. Bedrijven willen 

zelf scholen oprichten.

• 2,5 miljoen laaggeletterden. Kans op straks nog meer 

indien niet ondersteund.

• Ik geloof ook in een andere manier van les geven op 

een praktischere manier. Niet meer je gaat naar een klas 

en luistert. Steeds meer combi van praktijk/onderwijs, 

ook vanuit circulaire economie de verbinding.

• Laaggeletterden opnemen op arbeidsmarkt lukt niet.

• Er is juist wel werk voor hen.

• Mensen moeten meegenomen worden in hoe 

bedrijfsleven werkt. Bedrijfsleven moet investeren in 

deze mensen. Moeten vertrouwen krijgen.

• Als je het probleem hebt benoemd en wordt opgepakt 

kan het wellicht opgelost worden.

• Best lastig. Regering is ook nodig. Er is ook al een 

lerarentekort. Regeltjes beperken soms. Samenwerken 

met elkaar is belangrijk.
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• Vrijwilligersorganisaties zijn erg belangrijk. Humanitas 

is in mijn omgeving bezig met projectmatige aanpak 

om lezen/schrijven op te lossen. Ik ben zelf 1 van 

de vrijwilligers. Organisaties hebben geld nodig. 

Projectleiders moeten betaalde krachten zijn om 

structuur te bieden. Coöperatief dividend kan dan een 

oplossing zijn.

• Laaggeletterden zitten ook met medicijnenprobleem. 

Kunnen bijsluiters niet lezen.

• Ik wil nog iets zeggen over woningtekort. BPD/Rabo-

project om woningbouw aan te pakken, circa 15.000 

woningen. Erg mooi dat de Rabobank dit doet.

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Dat over 10-15 jaar mens en voedsel met elkaar 

verbonden zijn. Dat kinderen weten wat er nodig is om 

eten te maken. Weet wat je eet. 

• Dat het individu weet hoe belangrijk eten is.

• Iedereen kan een woning kopen in zijn werkgebied.

• Dat iedereen een woning heeft op acceptabele 

reisafstand.

• Dat we meer samen gaan werken net zoals we nu doen 

en dat we naar elkaar luisteren.

• Dat de 2,5 miljoen mensen met laaggeletterdheid 

minder wordt.

• Dat boeren/akkerbouwers meer gaan samenwerken 

en dat er geen producten worden weggegooid. Is een 

maatschappelijke opgave.

• Dat arbeid gewaardeerd wordt.

• Goede samenwerking tussen alle partijen. Daarnaast 

anders willen denken. Sommige dingen moeten radicaal 

anders. Daarom is een hyperloop een supergoed idee 

voor wonen in Friesland, Zeeland, Limburg. 

• Werkgelegenheid creëren in de regio vergroten kan ook.

• Denk in nieuwe processen en alles is goed. Ga van 

de vaste paden af. Publiek-private samenwerking 

erg belangrijk.

• Ik droom dat er over 10 jaar open/ogen van iedereen 

open zijn gegaan.

• Goede woningen voor iedereen.

• Passend onderwijs voor iedereen.
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Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Andersdenkenden nodig om op te lossen.

• Wil wel 1,5 uur voor school en werk 1,0 uur reizen.

• Wil wel verhuizen naar een ander gebied waar nog 

ruimte is, maar wil dan niet de enige zijn.

• Meer thuis werken, waarom moeten we allemaal naar 

elkaar zitten.

• Wil met mensen werken, juist niet alles online. 

• Woningruilen mogelijk maken. Alle kosten daarom heen 

te hoog. Flexibel wonen.

• Waarom niet andere samenlevingsvormen. Veel 

alleenstaanden dan met elkaar wonen.

• Vrijkomende boerderijen i.v.m. stikstof kunnen ook 

woongroepen gaan vormen. 

Dan ook samen voedsel maken, zonneparken.

• Bedrijven aanbieden om de regio te versterken.

• Spreiding van bedrijven is toch geen succes geweest.

• Mensen willen op elkaar wonen, zijn kudde dieren. 

Hoofdkantoor Rabobank in Winschoten?

• Willen ook andere dingen.

• Mariniers verhuizen van Doorn naar Zeeland willen niet.

• Partners willen beide fulltime werken is drempel om te 

gaan verhuizen naar de rand van Nederland.

• Vogelaarwijken – grote verschillen in de steden 

oplossen is ook van belang.

• 500 mensen zien/spreken om problemen op te lossen 

en per case op te lossen. 

Energie-academie wordt opgericht om bijv. 

warmtepompen te installeren. Iedereen krijgt 

een mentor.

• Wijkcentra/loketten om te helpen zijn nodig. Hier 

durven mensen nog wel naar toe te gaan.

• Bedrijven kunnen hierbij gaan helpen.

• Banenloket voor Energiemarkt zou ook mensen trekken.

• Niet mensen gaan werven via computers/online werkt 

niet. Doe via bibliotheek en voedselbank.

• Dat mensen lef hebben en mond open zetten.
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• Wijkcentra helpen inderdaad goed is mijn ervaring ook. 

Humanitas kan daar ook goed bij helpen. 

Rabobank werkt hier goed aan mee.

• Ondernemers moeten tijd nemen om ‘achterstanders’ te 

helpen. Willen misschien niet volledig werken. We zitten 

helaas in een haastcultuur.

• Arbeid zou ook beter beloond moeten worden. Goede 

aanpassingen in regelgeving.

• Poolse werknemers leren we Nederlands waarom 

Nederlanders niet?

• Klasse-assistent uit de wijk i.v.m. herkenning door de 

‘achterstands-leerling’. Voelt zich dan thuis.

• Voedselbank/vacaturebank is dat niet hetzelfde als 

Rabobank. Kan de bank daar niet iets in doen?

• Ik vind van niet. Blijf bij je leest. Ondersteuning geven 

mag wel.

• Soms marketing nodig om werknemers aan te trekken 

voor lage loon werken. 

• Bij V&D vroeger ook wa-jongmedewerkers, was 

helemaal prima.

• Profileren van bedrijven gebeurt ook steeds meer media 

om te laten zien wat ze doen.

• Stichting de Korte Ketens rond Arnhem kan Rabo 

wellicht in ondersteunen. Zorg voor verbinding 

en faciliteren.

• De Rabobank heeft de kennis. AM-ers met elkaar 

laten praten op het gebied van voedsel. Laat de 

specialisten met elkaar praten over de samenwerking. 

Specialistenteams AGRI met Industrie met elkaar laten 

delen zodat de klant er beter van wordt.

• Scholen/lr-leden/leerlingen met elkaar verbinden. 

Spaarweek was vroeger mee. Waarom nu niet een 

Fruitweek organiseren.

• Accountmanagers moeten klanten meer met 

elkaar verbinden.

• Maak voedselpakketjes en zet Rabosticker erop. 1 idee 

vanuit de regio kan over hele land heen.

• Fruit met een plekje is ook fruit.

• Faciliteren is best wel lastig. Je hebt mensen nodig die 

daarna de actie oppakken. Misschien zijn wel betaalde 

projectleiders nodig.

• Je moet goed kunnen overtuigen. Schooldirecteuren 

overtuigen om er iets mee te doen en niet alleen 

financieel denken.

• Rabobank en overheid meer met elkaar verbinden. 

Overheid heeft veel geld om projecten te stimuleren.

• Ledenraad meer gebruiken voor thema’s.

• Arnhem Connect is 2 jaar geleden gestart door 

Rabo. Veel stakeholders betrokken. Is echt een heel 

mooi voorbeeld wat eigenlijk overal overgenomen 

moet worden.

• De Helderse Uitdaging is ook een mooi voorbeeld om 

dingen met elkaar te bereiken.

• Studeren moete voor iedereen betaalbaar blijven.

• Studentenleningen moeten anders getoetst 

kunnen worden. 

Fase 5: Verwezenlijken

Besproken wordt wat eenieder nu kan bijdragen aan het 

realiseren van de ontstane ambitie.

• Iedereen best al wel actief in groepen, maar wil nu wel 

meewerken als het verder gaat.

• Ik mag/wil overal voor benaderd worden.

• Verbinding/onderwijs.
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Tafel 6

Dialoogbegeleider: Dorine Reuling

Verslaglegger: Kim Mulder

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• 49 jaar, woont in Apeldoorn, getrouwd 2 zoons. 

Tot 3 jaar geleden bij Rabobank gewerkt op 

afdeling verandermanagement. Het is leuk om 

hier weer aanwezig te zijn + om bij te dragen aan 

maatschappelijke vraagstukken. Ik ben ledenraadslid; 

ik ben een echt Rabobankdier. Trots die ik altijd had 

is wel aan het afnemen. De rol die de ledenraad kan 

spelen + rol Rabobank lijkt dalende, wat zorgwekkend 

is. Wat is ons onderscheidend vermogen ten opzichte 

van andere grootbanken? Hoe geven wij invulling 

aan onze coöperatieve identiteit? Op het gebied van 

individualisering; mensen die het welvaarts-technisch 

moeilijk hebben, dáár kunnen we het verschil maken 

door middel van regelingen of praktische hulp. 

• 70+ adviseur in notariaat nog steeds. Ruim 50 jaar 

getrouwd en 2 zoons + kleinzoon. 20 jaar ledenraadslid, 

eind van het jaar defungeren. Betrokkenheid van 

Rabobank is belangrijk. Ik heb met meerdere banken in 

mijn werkleven te maken gehad.  

 

Rabobank trekt me aan in de zin van maatschappelijke 

betrokkenheid, maar er wordt te weinig mee gedaan. 

Betrokkenheid van de ledenraad is minimaal. Statutair 

zijn we nodig, we worden getolereerd. De drempel naar 

Rabobank Nederland is nog steeds groot, ‘de toren’ 

bepaalt. Waarom kan dat niet weggenomen worden? 

Waarom weten zoveel leden niet dat er iets is als 

coöperatief dividend? Ik controleer of dit geld wordt 

besteed. Waarom kan dit niet vertolkt worden naar 

de jeugd?

• 17 jaar werkzaam bij Rabobank. Vader heeft bij de 

Rabobank gewerkt, vanaf vroeger al betrokken bij 

de bank geweest. Bij verschillende lokale banken 

gewerkt, woont in Vleuten, nu centraal werkzaam. Bij 

de Afdeling sectormanagement binnen bedrijven; 

programmamanager circulair ondernemen. 

Toegevoegde waarde kunnen we bieden op het gebied 

van kennis en netwerk. Mooi om vandaag aan tafel te 

zitten om op te halen wat hier de wensen zijn en hoe 

we dat dus kunnen ondersteunen straks. Ik heb twee 

jonge kinderen. 

• Hilversumse Meent (woonplaats). Wijk ligt midden 

in de natuur, uit de jaren 70. Sinds 2013 lid van de 

ledenraad Rabobank Gooi en Vechtstreek. Transitie 

meegemaakt met fusie. Ik heb er moeite mee dat we 

ons als ledenraad niet goed kunnen neerzetten zoals we 

willen. Bedrijfskunde is mijn achtergrond. Mijn laatste 

baan was bij detapak (melkpakken/vruchtenpakken). De 

vraag is behoorlijk groot, hoe gaan we dat aanpakken? 

Er is niet één aanpak, we komen er straks op terug. 72 

jaar en doe veel vrijwilligerswerk. Ik mag als boswachter 

op het meer varen en spreek zo veel mensen. Er staat 

‘natuurmonumenten’ op mijn jas en mensen vragen 

wel eens of ik van natuurmonumenten ben, en zeg ik 

gekscherend nee natuurmonumenten is van mij. Dit is 

ook een coöperatie en vereniging, ironisch; veel mensen 
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hebben geen idee wat de Rabobank is. Lidmaatschap: 

de vraag is voor mij; ‘what’s in it for me?’. 

• 68 jaar, getrouwd en 4 volwassen kinderen. Economie 

gestudeerd. Wilde altijd boer worden eigenlijk, toch 

na de studie aan de bak gekund als boer. Eigen bedrijf. 

Vanaf mijn 30ste in commissariaatsleven geraakt. Eerst 

in de landbouw en daarna ook daarbuiten. Grote 

reorganisaties gedaan. Bijzondere uitdaging om dat te 

combineren naast het hebben van een eigen bedrijf. 

Fusies van grote coöperaties bij betrokken geweest, 

heel interessant. Ook bij de Rabobank het een en ander 

meegekregen. Die fusie ging toen niet heel goed. Ik 

maak me zorgen om het ondernemerschap van de 

lokale banken. Op m’n 60ste heb ik mijn bedrijf verkocht 

aan een jonge ondernemer. Het vastgoed hou ik nog, 

van de winst doen we donaties aan het goede doel. 

Betrokken bij provinciale projecten; klimaatakkoord 

(grote uitdaging). Had eigenlijk bij een persconferentie 

op het gemeentehuis moeten zijn. Uitdaging om hier 

mee bezig te zijn. Help mkb’ers die eraan onderdoor 

gaan. Leuk om mensen te helpen er bovenop te komen 

óf te adviseren er mee te stoppen. Ik woon in Friesland 

en ben betrokken ledenraadslid in Drachten.

• Rabobank Uden Veghel. 21 jaar, is lid van het 

jongerenforum. Ik heb Informatica en Economie 

gestudeerd. Sinds de zomer afgestudeerd. Ik heb een 

It consultancy bedrijf (eigen bedrijf ). Ik lever diensten 

aan MKB-bedrijven, kantoor in Uden. Ik vind het een 

brede vraag die op tafel ligt. Het lijkt me leuk om in te 

zoomen op dat wat we vanochtend hebben gezien: 

woningprobleem bijvoorbeeld. 

Waarom ben jij lid geworden? Zag het op facebook 

staan; wil wel eens weten wat die bank eigenlijk 

allemaal nog meer doet, ging in gesprek en vond het 

alleen maar meer interessant. Daar wil ik m’n steentje 

wel aan bijdragen (de maatschappij).

• Ik woon in Schoonhoven; 55 jaar. 10 jaar ledenraadslid 

Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken, recent 

toegetreden tot RvC. Tennis van kinderen bracht 

hem bij ‘Rabobank open’. Hij dacht dat Rabobank, 

een bank is die iets terug doet voor de maatschappij, 

die onderscheid zich duidelijk van andere banken. 

Doen wat voor de lokale leefomgeving. Getrouwd 

en 3 kinderen. Bedrijfskunde en werkbouwkunde 

gestudeerd. Ik heb een bedrijf wat zich richt op 

mobiele energie, elektrische energie. Ik ben lid van 

ondernemersvereniging Krimpenerwaard. Ik ondersteun 

de leden, heb me aangemeld voor RvC omdat ik wil 

meedenken om me te onderscheiden van andere 

banken. Discussie wil ik blijven voeren en acties wil ik 

uitzetten. Ik hoop niet dat we accepteren dat we een 

systeembank worden en daar wil ik mijn steentje aan 

bijdragen. Ik heb de Vakbeurs energie in Den Bosch 

bezocht. Veel gesproken over co2 uitstoot. Er werd 

geroepen dat de gaskraan dicht gaat. Ikzelf denk dat 

je de discussie breder moet voeren; wat zijn andere 

oplossingen? Innovatie en techniek etc. als bank moet 

je niet denken dat je het hele probleem in Nederland 

kunt oplossen. Ken je grenzen. 

 - Pas in de ledenraad Bas Rüter gehad om ons mee 

te nemen in wat de Rabobank doet op gebied van 

duurzaamheid. Super interessant echt leuk om te 

horen. Bas Rüter directeur duurzaamheid. 

 - Het feit dat er een directeur duurzaamheid is, zegt 

ook al genoeg. Belangrijk initiatief.

 - Zo kunnen we een stukje ambassadeurschap 

weer oppakken.

 - De rol van de ledenraad is ook veranderd in de loop 

van de jaren. Invloed is minder geworden. Ledenraad 

is ambassadeursrol naar directie en naar buiten. 
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Fase 2: Verdiepen - ervaringen uitwisselen
In deze fase zijn de persoonlijke ervaringen met betrek-

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Ben benieuwd naar jouw verhaal; je wil dat de bank met 

je in gesprek gaat als ondernemer. Gebeurd dat? Het 

klimaat is voor jou belangrijk, heb je het gevoel dat we 

daar een bijdrage aan leveren?

• Als er een financiering nodig is (uitbreiding) of 

onroerend goed, neem ik aan dat de accountmanager 

ook meeneemt of er duurzaam gebouwd wordt of niet. 

Let op certificering etc.

• De gesprekken daarover worden wel gevoerd, maar er 

worden geen voorwaarden genoemd. Als je duurzamer 

bouwt, zou je een lagere rente moeten betalen. Maar 

dat is niet het geval. Ze willen het stimuleren en denken 

mee, maar dat is niet het geval. Ze willen niet op de 

ondernemersstoel zitten, wat goed is. Er zijn (nog) 

geen voordelen.

• Volgens mij is er een product dat het wel gestimuleerd 

wordt (hypothecair). Dan krijg je rente korting.

• Economisch mag je verwachten, dat als je duurzaam 

bouwt dat je een voordeel krijgt. In mijn beleving krijg 

ik geen voordeel als ik duurzaam bouw. 

• Zeg je dan eigenlijk dat de Rabobank daar iets mee 

moet doen?

• Ja, als je duurzaam bouwt (wat in de huidige markt 

verschrikkelijk moeilijk is) moet dat gestimuleerd 

worden. Je moet wat meer als adviseur optreden; let op 

stikstofuitstoot in de buurt van een natuurgebied. Wees 

sturend, ook al is dat lastig. 

• Keuzes maken als bank met welke klanten je samen-

werkt en met wie niet; op maatschappelijk niveau.

• Ja, als iemand iets wil financieren wat niet goed is voor 

het milieu, niet financieren. 

• Je kunt ook hulp aanbieden; geen nee zeggen maar 

meehelpen naar alternatieven te kijken. Daarover; 

hoeveel slechte leningen heeft de Rabobank eigenlijk?

• Dan krijg je dus een andere rol als bank. Je kijkt niet 

meer sec naar het financiële vraagstuk. Je zou dan 

samenwerkingsverbanden aan kunnen gaan met 

andere ondernemingen om een totaalpakket aan te 

bieden. Je doet het financiële stuk en hebt connecties 

met andere ondernemingen om een totaalpakket aan te 

bieden. Dan kun je misschien ook spelen met je marge 

e.d. Dan maak je het verschil als bank.
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• In hoeverre is het beleid van Rabobank verschillend 

tegenover de regiobanken? Ik kom uit Friesland: Ik 

zit onder de Aalsmeerbaan waar veel kwekerijen zijn 

die weg moeten. In hoeverre is het beleid anders 

met betrekking tot het toekennen van financieringen 

en dergelijke?

• Ik heb de indruk in regio Schiphol, dat Utrecht geen 

idee heeft wat er lokaal speelt. 

• Ik dacht dat Rabobank keek naar dit soort dingen; waar 

gaat het geld naar toe wat we uitlenen? Het verbaast 

me dat dit dus blijkbaar niet wordt gedaan. 

• Duurzaamheid in combinatie met wonen vind ik 

interessant. Mensen worden bij ons geadviseerd 

over hoe je je woning kunt verduurzamen (kosteloze 

gesprekken). Dit is goed, belangrijk om dit te stimuleren. 

Misschien kan dit verder worden uitgerold. Ik weet niet 

hoe dit bij andere banken is en of dit ook werkt?

• Is dat bij de leden/ledenraad bekend? Want dan kun je 

het uitdragen. Bij onze ledenraad is het onbekend.

• Bij ons is er een duurzaamheidsplatform voor de 

ondernemer + bewoners. Rabobank sponsort. Hierin 

worden dit soort initiatieven ook neergezet. Gemeente 

doet ook mee. Indirect wordt dit dus wel gestimuleerd 

door de bank + gesponsord.

• In de regio wordt dit wel bekend gemaakt, dus het gaat 

niet alleen om geld maar ook om bekendheid. 

• Rabobank organiseert best veel platforms om 

ondernemers te adviseren. Vanuit ledenraad/

marktteams worden we er wel bij betrokken. 

• Is er nog een voorbeeld van een maatschappelijke  

issue?

• In het hele gebied van Noord Oost Friesland hebben 

we de clubkasactie. Dit was bekend gemaakt en zo krijg 

je voor de jongeren meer bekendheid van de Rabobank. 

• Ik zit in het coöperatiefonds. Ik weet dat wij 600.000 

euro krijgen maar dat wist verder niemand. Er is 9 

miljoen euro beschikbaar! Waarom weet niemand dit? 

Dit mag best wat meer naar buiten getoond worden. 

Hoe wordt dit gecommuniceerd?

• Ik heb in Ede de indruk dat het steeds meer wordt 

uitgedragen. De tennisclub zit bijvoorbeeld heel 

dicht in de maatschappij, en de verankering daarin 

is essentieel.

• Ik ben van de hockeywereld. Daar zie je al die 

advertenties. Dat moet veel meer uitgedragen worden; 

Rabobank is veel te bescheiden.

• Inderdaad te bescheiden! Als je en lokaal speeltoestel 

sponsort mag dat best genoemd worden! Ik ben dan 

wel ondernemer en commercieel, maar dit vind ik echt 

ook daarnaast.

• Het is ook belangrijk dat er zichtbaarheid is.

• De hele maatschappij gaat in welzijn en welvaart 

vooruit. Maar een hele groep komt niet mee. Die 

hebben ook geen kansen om daaruit te komen. Ook 

de jongeren/kinderen, ik zie daar een groot vraagstuk 

dat toeneemt.

• Hoe groot is die groep?

• Meer dan je denkt. Voedselbanken enzovoort bij mij 

in de buurt, ik schrik ervan wat er in de samenleving 

gebeurt, ook op die leeftijd. Ik heb het meegemaakt 

dat de Rabobank minder makkelijk meedoet bij het 

financieren van mensen die het nodig hebben dan 

de ING.

• De arbeidsmarkt is niet overal even slecht, het ligt er 

aan waar je woont.

• Het is moeilijker om aan personeel te komen. Maar 

hoeveel van dat werk wat we nu verrichten zijn eigenlijk 

‘fake’ baantjes? Ik heb me wel eens afgevraagd of we het 

hele begrip ‘werken’ moeten afschaffen of vervangen 

voor bezigheden. Ik denk dat we over een andere 

manier over arbeid moeten denken. Benut je talenten 

meer in plaats van bezig zijn met geld verdienen. 

• Ik ben interimmanager sinds een paar jaar. Daar ben 

ik zeker niet de enige in! Daar moet je als Rabobank 

op inspringen met betrekking tot financieringen én 

je daarin onderscheiden ten opzichte van andere 

grootbanken. Sinds ik een maand oud was heb ik 

al een rekening bij de Rabobank. Ik ben nu 49 jaar, 

kom laatst bij de bank omdat ik wil weten of ik 
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eventueel kan verhuizen (financieel) en dan proeven 

ze terughoudendheid omdat ik zzp’er ben. Dat voelde 

niet goed. Dat gevoel van ‘fijn dat het goed met je 

gaat!’ miste ik heel erg. Ik heb mijn zakelijke rekening 

bij de Rabobank ook opgezet. Ik ervaar totaal geen 

toegevoegde waarde. Het afsluiten was heel makkelijk. 

Maar ik verwacht van een coöperatieve bank dat die 

mij na een half jaar/jaar eens opbellen om te vragen 

hoe het met me gaat. Daarin maak je het verschil ten 

opzichte van een andere bank. 

• De accountmanager is hierin bepalend.

• Waar kunnen we het verschil maken? Juist in 

zulke dingen; persoonlijke aandacht. Meedenken 

wanneer nodig.

• De energietransitie is heel belangrijk. Mijn wijk is 

als proefwijk neergezet, Rabobank wilde hier niet in 

meedenken toen ik met die vraag aankwam. 

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Dan leven we in een ideale wereld; er is vrede etc. 

Rabobank speelt daar een rol in. Wat voor rol?

• Misschien dat de bank dan wel meer wordt ervaren als 

partner, in plaats van zakelijke dienstverlener, maar als 

iemand die naast je staat. 

• Bank met leden die alleen maar duurzaam ondernemen 

leven, andere spelers doen niet mee en zijn geen lid van 

de bank.

• Je bent andere partijen jouw regels aan het opleggen, 

want jij bepaalt wanneer iemand goed woont/werkt.

• Utopie is dat we allemaal een maatschappelijke rol 

vervullen, je bent onderdeel van de maatschappij en je 

geeft wat terug aan de maatschappij.

• Er zijn jonge ondernemers die moeite krijgen om 

krediet te krijgen, stel nou dat de bank een fonds 

creëert en wij zorgen ervoor dat jonge ondernemers 

worden begeleid en met elkaar klankborden. Dat de 

ondernemers voor elkaar borg staan, zodat je met elkaar 

dat bedrag in stand kunt houden.

• Een beetje zoals het broodfonds.

• Rabobank organiseert platforms voor beleggers/

jonge ondernemers, de beleggers financieren dan 50% 

en wij (Rabobank) de rest. Daar helpen ze de jonge 

ondernemer mee.

• Niet iedere lokale bank doet dat. Dat is een manco. Daar 

zou vanuit Utrecht meer mee gedaan moeten worden.

• Mijn droom zou zijn dat we als Rabobank, onze klanten 

perspectief kunnen laten zien, zo van; jij staat ‘hier’ 

op de ladder van duurzaamheid, dit is je perspectief 

hoeveel je nog kunt verbeteren en dat daar dan een 

beloning tegenover staat als ze gegroeid zijn. Ik zou 

graag willen dat de klant naar de bank komt juist ook 

hierom; meer als partner met je klanten samenwerken 

in plaats van de ‘rechter-functie’ die we nu hebben.

• De andere banken zijn commercieel marktgerichter dan 

de Rabobank. Als je als ondernemer binnen een maand 

geld wilt hebben, moet je niet bij de Rabobank zijn. Dat 

is kwalijk, daar blokkeer je ondernemers mee. 

• Mensen zeggen dat de Rabobank veel maatschappelijk 

doet en wil doen, maar ik denk dat de basis eerst op 

orde moet zijn voor we de volgende stap zetten. 

• De maatschappij is niet geduldig genoeg voor 

de Rabobank.

• Gezondheid van de mensen heeft invloed op heel 

veel. Wat nou als de Rabobank het hele coöperatieve 

dividend besteed aan kinderen die vanwege 

geldproblemen van ouders niet kunnen sporten, in de 

vorm van 1 jaar gratis sporten bijvoorbeeld.

• Dat moet zo te doen zijn. Wat ze niet doen is de 

organisatie daarvan. Maar als je als vereniging aankomt 

met dit idee kun je daar gewoon via het coöperatiefonds 

dit geld voor krijgen. Wij krijgen het niet leeg lokaal.

• Wij krijgen het ook niet leeg.
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• Vroeger was er een spotje ‘de NMB denkt met u mee’, 

deze zou ik wel voor Rabobank willen gebruiken 

aanvullend met ‘de Rabobank denkt en doet met u mee’, 

meedenken met je klanten daarin dan kun je je echt 

onderscheiden. 

• Partner zijn. Proactief mee denken.

• Samen doen, collectief; daar is Raiffeisen mee begonnen.

• De bank denkt nog te veel vanuit de bank.

• Hoe kunnen we daar als ledenraadslid aan bijdragen om 

dát te veranderen?

Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Vanuit bedrijfsleven + provincie heb ik gesprekken met 

directie over bepaalde punten waar zij wat aan hebben. 

Als je in je in deze netwerken begeeft, zorg dan ook dat 

het op plekken komt waar het relevant is. Dat is niet 

alleen zakelijk maar ook maatschappelijk. 

• Ik denk dat er steeds meer druk is op de lokale bank. De 

directies en RvC moeten meer met de ledenraadsleden 

doen. De interactie en ledenraad + directie is bij ons 

niet betrokken genoeg. Dan horen ze in Utrecht ook 

meer wat er speelt.

• Hebben ze goed inzicht in de potentie van 

de ledenraad?

• Wij hebben een netwerkavond gehad; in 2 minuten 

uitleggen waar we onze netwerken hebben. 

• Dit zijn goede ideeën, vanuit de ledenraad worden die 

wel geopperd. 

• Toen ik binnenkwam was er een behoorlijk 

passieve ledenraad.

• Via LinkedIn kun je je ook bekend maken als 

ledenraadslid + ambassadeur.

• Realiseren jullie je dat je hier de actieve leden hebt 

zitten? In verband met objectiviteit.

• Het is mooi dat wij ons enthousiasme kunnen delen 

met degene die iets minder betrokken zijn, wij vinden 

dat leuk en krijgen er energie van.

• Communities/netwerken heb je hard nodig om ervoor 

te zorgen dat je echt sámen ergens kunt komen 

en je droom kunt verwezenlijken. Regionaal zijn er 

netwerken, maar het harde grenzen, het is zo zonde 
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dat dit het geval is. Je zou dit wat breder willen trekken. 

Wellicht meer netwerken maar dan kleiner? Specialisten 

per provincie bijvoorbeeld samen in één netwerk?

• Ga eens succesverhalen met elkaar delen, dat 

is interessant.

• Als ik ergens mee zit, zou ik willen dat de bank me 

daarbij helpt.

• Ja maar er is wel een grens. Je kunt niet van de bank 

verwachten dat zij alle problemen maar op gaan lossen.

• Maak ook gebruik van de communities en 

bijvoorbeeld netwerkapp, daar zijn meer mensen die je 

kunnen helpen.

Fase 5: Verwezenlijken

• Stichting opzetten (uitzoeken hoe dat werkt) voor de 

droom om kinderen een jaar te ‘sponsoren’ middels het 

coöperatieve dividend.

• Het coöperatie fonds is nooit leeg, dus maak er gebruik 

van.

• Ik worstel wel eens; hoeveel mag de Rabobank zich 

bemoeien met politieke issues? Ik heb er zelf veel mee 

te maken en het is voor een omgeving economisch heel 

belangrijk wat daar gebeurd. Eigenlijk zou je misschien 

wat meer invloed daarop willen hebben. 

• Het goede voorbeeld geven en een voorbeeld zijn 

in de maatschappij (vuilnis opruimen/min mogelijk 

plastic gebruiken).

• Opzetten van het netwerk. Mensen met elkaar in 

contact brengen.

• RvC en ledenraad meer bij elkaar aan te laten sluiten

• Netwerk verder verbreden; hoe doen andere 

ledenraadsleden/RvC in de kring het? Hoe pakken zij 

het aan? Leren van elkaar. 

• De ledenraad heeft er ook een rol in om te zorgen 

dat we één bank zijn. Nu horen we nog te veel dat 

er gevoelsmatig twee gescheiden werelden zijn 

(centraal/lokaal). Ik ga straks de directeur van de lokale 

bank bellen om hier mee over na te gaan denken. De 

betrokkenheid mag hoger en ik wil weer gevoelsmatig 

één Rabobank worden. 
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Tafel 7

Dialoogbegeleider: Bernita van Kreij

Verslaglegger: Herman Brokelman

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• Ondersteunt christelijke migranten kerken. Daar ligt de 

associatie met vandaag.

• Vanuit het werk in de wijk als begeleider van 

jonge ondernemers.

• Zit vanuit interesse (lid van ledenraad) aan tafel.

• Vooral benieuwd. 

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Bij een project geven we trainingen aan werkzoekenden 

met een migratieachtergrond. Mensen kunnen zich 

hiervoor aanmelden en het bleek dat vooral vrouwen 

zich aanmeldden. Hierbij kon ik helpen aan de 

ontwikkeling van het vertrouwen bij deze vrouwen 

(wie ben ik en waar zit mijn kracht). Hierbij hebben we 

studenten ingezet die de training konden gaan geven. 

Op deze manier heb ik een bijdrage geleverd aan 

een maatschappelijk vraagstuk, namelijk hoe komen 

vrouwen met een migratieachtergrond aan het werk.

• De Y generatie ervaart veel problemen en psychische 

druk door de eisen van de maatschappij. Ik maak me 

zorgen over deze groep (16-30-jarigen) en ik vraag 

me af hoe gelukkig ze zijn. Ze ervaren veel problemen 

vanuit thuis, met zichzelf, etc. door sociale druk (bijv. ik 

ben te dik, ik heb niet de mooie spullen, etc.). Ik vind 

het lastig om dit op te lossen. Vanuit werkgeverschap 

probeer ik ze wel te begeleiden, maar dat lukt in mijn 

rol niet op de manier die ze nodig hebben. Ik kan ze 

wel normen en waarden bijbrengen als werkgever, 

maar ik ben geen psycholoog. De sociale hulpverlening 

is overbezet en kent grote wachttijden. Deze groep 

verliest de aansluiting, kijk bijvoorbeeld maar naar de 

ledenopbouw van de Rabobank. Onder de 30 is dat heel 

weinig. Ik denk dat jongeren een basis nodig hebben 

van structuur en normen en waarden.

• Mijn ervaring is dat jongeren waar ik mee werk zich 

goed voelen omdat wij ze juist tijd en aandacht kunnen 

geven. Op school mist dat, leraren en onderwijzers 

hebben geen tijd voor de nodige aandacht. Dat doen 

wij nu rondom het thema duurzaamheid, waarbij we 

de grote problemen heel klein maken met bijvoorbeeld 

het opleiden van ambassadeurs voor duurzaamheid 

(jongeren uit de wijk). Dat doen we in wijken waar 

lage inkomens moeite hebben om te investeren in 

duurzaamheid. De ambassadeurs (het sociale kapitaal 

uit dezelfde wijken) komen in contact met de mensen 

in hun wijk om samen te onderzoeken op welke manier 

er geld kan worden bespaard via duurzaamheid. Ik 

geloof in samenwerken, netwerken en sociaal kapitaal. 
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• Er zijn sportverenigingen die willen verduurzamen. 

Door verduurzaming kan de club goedkoper opereren, 

waardoor de contributie naar beneden kan. Daarna 

wordt de club toegankelijker voor meer mensen, 

waarmee dan meer mensen zich onderdeel kunnen 

voelen van een club en daar mensen ontmoeten en 

zich ontwikkelen.

• Ik denk dat in de jongerencultuur vooral flexibiliteit 

belangrijk is. Die is niet zo te vinden bij sportclubs (vaste 

tijden om te sporten) maar wel bij de fitness. Daar werk 

je aan jezelf en kun je zelf bepalen wanneer je gaat 

sporten. Als je dan toch naar contributie kijkt zou ik 

daarna kijken. Jongeren werken tegenwoordig liever 

aan zichzelf dan dat ze tijd aan een teamsport 

investeren. Ik denk daarom dat de traditionele 

sportverenigingen zullen afnemen. 

• Wij ervaren dat je jongeren bereikt door ze te verleiden. 

Wij hebben bijvoorbeeld een huiswerkclub van 50 

jongeren die daar komen omdat er gezelligheid is, er 

samen gekookt wordt, gespot, etc. Hiermee kun je 

mensen aan elkaar binden en die vinden het dan leuk 

om die elkaar te helpen. Bovendien werk ik in de wijk 

waar ik woon en is de binding en samenhang vanzelf 

al groot.

• Iedereen met wie ik werk heeft wel een probleem. 

Mensen met een rugzakje zijn ook super loyaal als je ze 

als ondernemer aandacht geeft. Ik zie nu een nieuwe 

sociale binding waar het niet gaat over pappen en 

nathouden, maar waar ik als ondernemer ook een rol 

heb om de jeugd op te voeden. Daar is ook waardering 

voor nodig, dat hebben de mensen ook nodig. 
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• Ik ben bijna gestopt met het werk geven aan mensen 

vanuit de ggz. Volgens mij kunnen ze bij mij meer dan 

een normale dagbesteding, maar de begeleiders zetten 

daar steeds een rem op. Volgens de begeleiders konden 

de mensen minder, dan dat ik ze als ondernemer wilde 

laten proberen. Ik denk dat ik mensen waardering kan 

geven en blijdschap bij het werk.

• Ik had als woord ‘tweedeling’ opgeschreven. Ik zie 

dat bij alle transities er een groep is die meegaat en 

een groep die afhaakt. In mijn privé situatie doe ik 

aan jeugdopvang, waar ik gezinnen zie waar ouders 

helemaal niet meer mee kunnen komen. Ik zie het 

ook bij jongeren in een milieus waar inkomen en werk 

meer prioriteit krijgt dan opvoeding van kinderen en 

gezin. Daar liggen scheidingen ten grondslag aan 

de problematiek van de kinderen. Dus er moet ook 

aandacht zijn voor de achterblijvers. Het lijkt wel een 

vicieuze cirkel. We moeten steeds meer en sneller 

veranderen, maar dit zorgt ook steeds meer voor 

achterblijvers. Als we gezamenlijke welvaart in stand 

willen houden, dan moeten we dus ook achterblijvers 

meekrijgen. Ik denk dat ondernemers die hier oog voor 

hebben een belangrijke rol in kunnen spelen.

• Als we nu de jeugd niet meekrijgen dan hebben we 

later veel grotere problemen. Want de jeugd is natuurlijk 

onze toekomst. 

• Ik vind het fijn dat ik zelf een situatie heb meegemaakt 

dat ik nooit alleen ben gelaten. Mijn moeder is altijd 

thuisgebleven en ik denk dat ik daardoor normen en 

waarden heb meegekregen. Ik zie bij vrienden van wie 

beide ouders werken dat ze in problemen komen. Als 

beide ouders werken vind ik dat ze de moeten verdelen 

in bijvoorbeeld de ene 3 dagen werken en de ander 2 

dagen werken, zodat er altijd een ouder thuis is voor 

de kinderen.

• Tegenwoordig hebben vrouwen ook andere ambities. 

Je kan als ouders keuzes maken en in elk geval moet je 

je bewust moeten zijn van je rol. Als je baan het toelaat 

kun je het samen invullen.

• Privacy versus openheid door de grote 

technologiebedrijven. Ik zie een machtsverschuiving 

naar deze bedrijven en ik vraag me af of we snappen 

wat de consequenties zijn. Moeten wij straks als 

individuen vechten tegen deze technologiebedrijven 

voor onze belangen? 

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Naar aanleiding van de voorgaande gesprekken 

stuurt de gespreksleider aan op het kiezen van 

een gezamenlijk thema, waar deze droomfase mee 

start. Er wordt gekozen voor het thema: wat zijn de 

consequenties als mensen niet mee kunnen komen in 

alle veranderingen. Wat gebeurt er dan, wie zijn daarbij, 

wat zou er in de krant staan…

• Mijn droom begin met het woord samen. Als we 

problemen aanpakken dan droom ik ervan dat we dat 

samen doen. En dat we mensen meenemen die niet 

vanzelfsprekend meedoen. Dan denk ik aan het belang 

van onderwijs en gezondheidszorg. Zodat mensen 

gelijke kansen krijgen.

• Mijn droom is dan het sociaal kapitaal in te schakelen. 

Waarbij we van groot naar klein werken. Kleine 

stappen zetten en op basis van gelijkwaardigheid 

de samenwerking invullen. Samenwerken met 

ondernemers. Iedereen gelijke kansen.

• Mijn droom is dat we meer tijd voor elkaar hebben 

en meer begrip voor elkaar hebben. Ondanks al onze 

verschillen zijn we in mijn droom toleranter voor elkaar 

doordat we tijd nemen voor elkaar.

• Mijn droom is dat niet alles zo snel gaat, maar dat je 

met elkaar kan praten over persoonlijke situaties. En dat 

daarbij ook aandacht is voor ouderen en zwakkeren. Dat 

daarin iedereen gelijk wordt getrokken. 
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• Ik denk aan basisinkomen. Dat zou een deel van de 

problemen kunnen oplossen, als je zegt dat werk 

ook gaat om waardering en sociale cohesie. Als je je 

niet druk hoeft te maken over dat inkomen (zowel 

werkgever als werknemer) dan kun je meer tijd 

besteden aan de sociale kant. 

• Ik droom dat iedereen met zijn of haar talent zichzelf 

mag zijn. Nu is daar niet voor iedereen ruimte of kans 

voor, maar in mijn droom kan iedereen zijn talenten 

inzetten en zichzelf zijn.

• Ik geloof dat dat basisinkomen wel een oplossing zou 

zijn voor mensen die nu aan het overleven zijn. Maar 

ik zou daar wel een verplichting aan willen hangen. 

Wanneer krijg je een basisinkomen.

• Zomaar gratis geld weggeven is misschien niet zonder 

haken en ogen, maar het lost de schuldenproblematiek 

misschien op, waardoor veel mensen nu in een sociaal 

isolement komen.

• Mijn droom is dat iedereen meekomt. Eigenlijk heel 

simpel. Dat betekent niet dat er geen verschillen 

zijn (geen communistisch systeem), maar dat je 

een minimale basis hebt op wonen, inkomen, werk, 

meegaan met transities als duurzaamheid. En dus 

meekomen op welzijn en zingeving.

Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Heel veel geld. 

• Ja veel geld maar dat wordt nu ook uitgegeven.

• Ik denk dat je ook veel bespaart. Kijk maar naar 

bijvoorbeeld besparingen op de zorgkosten.

• Ik vind dat de salarissen veel te hoog zijn en daarmee 

wordt alles veel te duur. Dat betekent dat sommige 

mensen niet meer meekomen. Als we de salarissen 

zouden normaliseren en meer op gelijk niveau zouden 

kunnen brengen, dan komen er meer mensen mee. 

Waardering is ook belangrijk, maar je kunt er niet van 

eten. Financiële waardering is ook belangrijk. 

• Coöperatief bankieren waar de winst teruggaat naar 

de maatschappij. Dat kun je doen voor verschillende 

doelgroepen en segmenten. Bijvoorbeeld voor de 

boeren en de woningbouw voor de middenklasse. 

Jongeren willen wel flexibel zijn, dus hoe doen we 

dat. Hoe gaan we om met de onderklasse, ik zie nu 

initiatieven op de middenklasse. Initiatieven waar 

mensen voor elkaar zorgen en omkijken. En waar deze 

groep altijd deel uitmaakt van investeringen. Dat kan 

op verschillende niveaus en in verschillende groepen, 

sectoren, segmenten, gemeenten, of welke groep dan 

ook. Daar kan de Rabobank een rol in spelen. 

• Bestaande lokale initiatieven, om mensen met elkaar 

in contact te laten komen, landelijk te maken. Daar kan 

de bank een rol bij spelen. Bijvoorbeeld doordat de 

bank interesse toont in dit soort initiatieven en dit helpt 

om bekend te maken. Daar zelf ook een rol in speelt. 

Bijvoorbeeld door financiën, kennisdeling en coaching. 

Als je als onderneming/ondernemer durft te investeren 

in dit soort initiatieven dan kunnen daar de mooiste 

dingen ontstaan. 

• Mensen die continu zitten te overleven de ruimte 

bieden om aan andere dingen te denken, door een 

basisinkomen te geven. 

• Geld moet komen met verantwoordelijkheid waarmee 

je het (bureaucratische) systeem simpeler maakt. Dat 

zou ook weer banen kosten trouwens. 

• Hoe zorg je ervoor dat het besteedbare inkomen 

stijgt. Want nu besteden we nog veel geld aan 

de ‘pampercultuur’. We hebben risico’s belegd 

in het collectief, waardoor we makkelijker onze 

verantwoordelijkheid afschuiven aan dat collectief. Dat 

zorgt ervoor dat we niet het juiste gedrag laten zien. 

Dus we moeten misschien niet het inkomen verhogen, 

maar de collectieve lasten verlagen. 
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• Je moet gedrag veranderen, maar dat start met kennis 

en daarna houding. Dus onze kennis rondom klimaat 

en ouderenzorg zorgen ervoor dat onze houding en 

gedrag gaan veranderen. 

• Bij mijn bank lopen er speciaal 3 mensen rond om 

ouderen te begeleiden op financiële zelfredzaamheid. 

• Rabobank zou kunnen bijdragen door coulanter te 

zijn als het gaat om investeringen en hypotheken voor 

jongeren. Als mensen ambitieus zijn leg de lat dan niet 

zo hoog, maar geef ze meer begeleiding in plats van 

alleen maar geld. Begeleiding van ondernemerschap. 

Met name bij de jeugd, geef ze kansen om 

(gezamenlijke) projecten op te starten. Dat moet ook 

werken voor projecten die duurzaamheid nastreven of 

sociale vraagstukken oppakken. 

• Daar kunnen we als ledenraad ook een actieve rol in 

spelen. Veel meer interactie vanuit de ledenraad naar 

de bank.

• Ik zie dat alle thema’s op elkaar ingrijpen. Werk, 

inkomen, klimaat, jongeren, etc. De kunst is om (klein) 

concreet en praktisch aan de slag te gaan. Want het 

moet niet bij ideeën blijven.  

Fase 5: Verwezenlijken

• Ik ga anderen helpen ontdekken welke talenten 

ze hebben.

• Ik ga concreet aan de Rabobank vragen (vanuit de 

ledenraad) op welke manier wij kunnen bijdragen aan 

coöperatief bankieren. Hoe zoeken wij bijvoorbeeld de 

jongeren op die op zoek zijn naar een woning.

• Ik ga in ons energie transitie groepje de trits kennis-

houding-gedrag door-appen, omdat ik dat een mooi 

inzicht vond.

• Ik ga meer luisteren naar mensen en ik wil mensen 

motiveren om dingen toch te doen, omdat ik 

zie dat mensen in mijn vriendengroep vaak wel 

ideeën hebben maar vaak ook afhaken. En ik ga ook 

vrijwilligerswerk doen.

• Ik blijf doen wat ik doe (sociaal maatschappelijk 

ondernemen) daar ben ik al heel druk mee bezig.

• Ik blijf ook doen wat ik doe. Ik begeleid jongeren, maar 

wel jongeren die graag willen. Ik probeer daarbij wel 

goed te luisteren. 

• Ik ga de Rabobank wakker schudden om zich meer 

open te stellen. Dat moet in dit centrale kantoor in 

Utrecht, want onze lokale bank heeft zich aan de regels 

van Utrecht te houden.

• Ik ga een kopje koffiedrinken met een aantal van mijn 

tafelgenoten. Ik ga met een van mijn medewerkers, die 

op de sector ‘onderwijs en ondernemerschap’, aan tafel 

om sociaal ondernemerschap een plek te gaan geven. Ik 

geloof dat sociaal ondernemerschap misschien wel het 

beste voorbeeld is van onderwijs voor die doelgroep. 

Ik ga daarom ook in gesprek met tafelgenoten die 

hiermee bezig zijn. 
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Tafel 8

Dialoogbegeleider: Margit van den Berg

Verslaglegger: Paul van der Pol

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• Samenwerkingsverband. Samen met Rabobank initiatief 

gestart ‘Moedige Dialoog’ (PPP). Mensen op lokaal 

niveau financieel fit krijgen. Trigger n.a.v. presentatie: 

welvaartseconomie  moeten we niet naar een 

betekeniseconomie (daarin erg geïnteresseerd).

• 44 jaar, woonachtig Breda, eigen bedrijf gericht op 

import modemerken (vanuit Scandinavië importeren 

kledingmerken). Enorme opkomst techniek en de 

impact ervan op de samenleving (wegvloeien gelden) 

en effect op de banen.

• Werk in Den Bosch. Communicatiebureau, drie kinderen. 

Sinds geboorte lid van de Rabobank. Met paplepel 

ingegeven. Thema individualisering baart me zorgen 

(oordopjes, veel ik-gerichtheid).

• Waar zitten de internationale dimensies in de BWI-

indicator? Veiligheid en welbevinden ook te maken met 

internationale ontwikkelingen (van invloed op). 

• Enschede. Lid van Rabobank Haaksbergen-Enschede. 

Coöperatie en de kleinschaligheid: terug naar de kern.

• Commissaris bij Rabobank Vaart en Vechtstreken. Milieu 

(stikstofproblematiek) en hoe we als mensheid bezig 

zijn om de natuur in rap tempo te vernietigen. Casus 

van Trashpacker vorige week (Azië rondgetrokken): 

toename vuilnis en plastic troep op stranden etc.

• 28 jaar, Breda, ledenraad Rabobank WBN, 

concerncontroller CZ Tilburg, zie veel dingen gebeuren 

in de zorg. Individualisering; geven veel uit aan de zorg 

(hoe blijft het betaalbaar?)

• MBO-Bedrijfsadministratie. Onderwijs, MBO-HBO en 

middelbare scholen  hoe komen die niveaus meer bij 

elkaar (aansluiting). En sluit mijn opleiding voldoende 

aan op arbeidsmarkt?

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Individualisering: twee voorbeelden. Reis elke dag naar 

mijn werk met de fiets. Vanuit natuur kom ik dan in de 

stad. Mensen snel naar hun werk, klakkeloos oversteken, 

met zichzelf bezig zijn. Afgelopen week was ik in Tokyo. 

Was in de metro, lijnen op het perron waarachter 

mensen zich keurig opstelden, er werd niet geduwd, 

iedereen met eigen gedragspatroon. Er was ruimte en 

respect voor elkaar (bv aanraken). Voor mij betekent 

dit dat we onze doppen uit onze oren moeten halen, 

de wereld inkijken en bewust zijn van de mensen om 

je heen. Hoe te veranderen: in ieder geval door meer 

bewustwording te creëren.

• Dit wordt ook wel in de hand gewerkt. Alles wat je 

regelt gaat nu via de telefoon, het sociale contact 

wordt steeds meer vervangen worden door techniek, 

stemmen doe je via de computer, je wordt die richting 

in geduwd. Herken alles wat je zegt, zelf ook halve junk 

(telefoon), hoe ga je dat stoppen vraag ik me af. Wat 

ik mooi vond aan de Rabobank: echt midden in de 

samenleving. In mijn eigen wijk is de lokale Rabobank 

ook al weg. Snap het wel, maar vind het ook erg lastig. 
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• Uit het oog, uit het hart. Rabobank niet fysiek per se 

noodzakelijk. Energiemarkt wordt door de grote jongens 

gedomineerd zoals Vattenfal. Met zonnepanelen: 

samen met buurt als het ware kleine energiecoöperatie 

vormen: je loopt tegen enorme regels aan. Wij zijn in de 

buurt bijvoorbeeld bezig met de warmtepomp: je loopt 

tegen enorme regels aan. Als de bank daar iets in kan 

betekenen: help ons hierin te ondersteunen.

• Is individualisme voor de generatie van nu nog te 

keren? Ik wil liefst zo veel mogelijk zelf doen. Staat bijna 

haaks op behoefte aan meer oogcontact en met elkaar 

het gesprek/dialoog aangaan. Voor iemand van 10-15 

jaar jonger speelt dit wsch. echt niet. Lastig hoor… 

Heeft nog niemand echt een antwoord op.

• Lastig is aan maatschappelijke vraagstukken: 

bereikbaarheid van mensen daarin. Kledingindustrie is 

op 1 na vervuilendste industrie ter wereld. Kan opgelost 

worden door het doorrekenen van faire prijzen aan 

klanten, maar ik maak mee dat mensen niet bereid zijn 

meer te betalen. Liever Zara of H&M-wegwerpkleding. 

De offerbereidheid is er niet. Voorbeeld: wij hebben 

auto’s van de zaak. Als ik mijn mensen een elektrische 

auto aanbied willen ze niet de auto aan de oplaadpaal 

hebben. Ze willen wel maar de offerbereidheid is laag.

• Op beleidsniveau zou het strenger mogen.

• Voorbeeld/vraag: is elektrische auto nou echt beter 

voor de samenleving/het milieu? Niemand kan mij 

garanderen dat Tesla beter is (bewijsvoering regelen). 

Overheid moet bereid zijn ook zelf offer te doen 

(minder belasting).

• Herken alles wat gezegd. Tijd is rijp om met elkaar de 

discussie te voeren: gedrag en GUNNEN erg belangrijk 

want ook lastig. Ik geloof in de betekeniseconomie. 

Technologie stop ook ergens (klimaat, aarde). 

• Financiële fitheid en zelfraadzaamheid: zijn we bereid 

om de definities anders te doen. Dwing mezelf om 

hoopvol te zijn. Wordt alleen maar urgenter. Kort lontje 

zie je ook. Baart me wel zorgen. 

• Publiek-Privaat-Particulieren (PPP). Overheid is erg blij 

dat bedrijfsleven mee gaat denken. Erg ingewikkeld 

gemaakt. Particulier is ook cruciaal: we moeten het 

wel doen met elkaar. De 3 P’s. Welvaart nog steeds 

erg overheersend.

• Nederland scoort vrij laag op Langetermijndenken. 

Grote sprongen, snel thuis. Bedrijven en overheid spelen 

hierin grote rol. Niet wachten op de overheid, zelf als 

burger initiatief tonen. Vaak impact en resultaten vaag 

gedefinieerd door de overheid.
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• Burgerparticipatieprojecten. Voorbeeld: ‘Van Gogh 

National Park’ in ontwikkeling. Ligt in het Groene 

Woud-gebied in Brabant. 30 gemeenten gaan krachten 

bundelen om deze regio vitaler te maken. Eigen 

initiatief van de 30 gemeenten omdat de landelijke 

overheid niet doorpakt. Gisteren covenant getekend. 

Wordt naar minister Carola Schouten gestuurd. 

Gaaf en actueel voorbeeld van lokale krachten 

bundelen. Gemeenten en provincie en hun achterban 

gezamenlijk optrekken.

• Ik ben MBO student. Kan hierna HBO gaan doen als ik 

goede cijfers heb. Veel opleidingen hebben geen extra 

mogelijkheid om sneller naar het HBO te kunnen. Slecht 

als je niet door kan groeien. In de klas vinden mensen 

het lastig: wat wil ik? Automatisering speelt rol. Wellicht 

kan je hierin wat betekenen? Blijf opleiding volgen, 

Onderwijs moet toegankelijk blijven voor iedereen. Doe 

opleiding die je leuk vindt. Doorgroeimogelijkheden, 

motivatie en onzekerheid wat je kan en wil.

• Voortgezet onderwijs (2 kinderen) en werkgever. 

Verbaas me zo hoe onderwijs totaal niet mee verandert 

met de omgeving. Nul is veranderd. Begrijp er helemaal 

niks van. Meisje stagegelopen bij mij (17 jaar). In haar 

eentje afdeling gerund. Ging terug naar school. 19e: 

HBO of bij mij werken. 100% zeker dat je bij mij meer 

leert dan in HBO. Heilig overtuigd dat HBO niet mee is 

veranderd. Ik kijk nooit naar opleidingen. Niet relevant 

voor mij. Onderwijs is zo traditioneel en verandert 

niet mee.

• Heeft te maken met dichtgetimmerd zijn (curriculum 

van school, financiering). Moet 3-4 jaar van tevoren 

worden aangevraagd. Strakke regels door overheid 

opgelegd (financiering). Wat kunnen we doen om het 

op te lossen. Gaat over kwaliteit, # leerlingen.

• Ik heb een zoon in het laatste jaar van het HBO. Stomme 

verslagen maken en lessen volgen. Hij heeft een ‘ROI’ 

op zijn school losgelaten. Hij is 23 jaar. Kost hem EUR 

2000 per jaar. Lening hangt boven zijn hoofd. 2-3 

contacturen per week. Wat kost het me echt? Moed zakt 

me in de schoenen, hoe kan ik hem nog motiveren, hij 

heeft gelijk.

• Basisonderwijs: als je 9 haalt als leerling ben je de top. 

Andere kwaliteiten worden niet gezien/beoordeeld (bv 

kunstenaar). Als basis niet goed is dan komt iemand 

nooit tot volle uiting.

• Onderwijs van mijn kinderen nagenoeg niet veranderd 

ten opzichte van vroeger. Echt verbaasd!

• Ik ben onderwijsman. Alle kwalificaties in het 

MBO worden vastgesteld op landelijk niveau 

(belangengroeperingen in werkgevers)  die bepalen 

dat. Curriculum voor het basisonderwijs wordt nu 

aan gewerkt.

• Competenties van de mens zou de basis van onderwijs 

moeten zijn. Nu wat omgekeerd.

• Aanpak maatschappelijke vraagstukken: terug naar de 

burgers. Wat zit in mijn invloedssfeer. Participeer. Ga 

meedoen en wees betrokken. 

• Voorbeeld van de Trashpacker. Maleisië. Plastic op 

stranden. Kan begin maken, strand op gaan ruimen. Aan 

einde van dag mensen meedoen. Op Facebook gezet 

en op lokale TV kwam hij. Strand bijna opgeruimd dag 

erna door mensen die zijn voorbeeld gingen volgen. 

Zijn ambitie en doel: zoveel duizenden vuilniszakken 

vullen met rotzooi door andere trashpackers. Niet 

wachten. Niet blijven hangen in groots denken. Gaat 

m.n. ook over klein doen, positieve beweging in 

gang zetten.

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Niet meer leven vanuit ‘ik heb recht op’. Meer focus op 

gunnen en teruggeven. Wel offers brengen zonder het 

gevoel dat je jezelf tekortdoet. Ben zelf afwachtend. 

Weet niet goed wat ik nodig heb om in actie te komen. 

Heb behoefte aan heftig beeld (een schokeffect) zodat 

ik dan wel in actie kom. Als ik kijk naar zorg: mantelzorg. 

Iets meer voor elkaar zorgen. Minder in eigen kringetje.
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• Meer wegtrekken van Ik  Wij, samen naar mensen 

omkijken en naar de natuur. Terug naar de situatie 

van 20-30 jaar geleden (pannetje soep brengen naar 

de buren). Knarrenhofjes, samen dingen regelen. 

Woonvormen waar je elkaar helpt.

• ‘Welbegrepen eigenbelang’: Individualisme naar 

hoger niveau trekken. Van daaruit dialoog starten. 

Voorbeeld eigen werk: Lean Sigma op zorg toepassen 

(in linnenkamer in Hengelo)  50.000 euro besparing 

opgeleverd! De mensen betrekken die het daadwerkelijk 

doen/ aangaat. Mensen: DOE MEE. Buurten krijgen geld, 

doe mee en dan zie je buurtbewoners actief worden.

• Droom is die van afnemend consumerende 

maatschappij, van global naar local. Technologie die 

zorgt voor welvaart, maar dan met meer nadruk op 

leefomgeving. Betere balans tussen industrie-platteland. 

Mobilisatie heel belangrijk punt in NL. Beelden: 

geautomatiseerd transport, monorails, dubbele wegen, 

ophogen van woonlagen, verticale tuinen. Dorpsgevoel 

terugkrijgen. Voorbeeld paar weken geleden (VPRO-

docu): Barcelona. Locals weer grip op eigen ‘stuk’ 

grond als tegenwicht naar Air BNB/investeerders. 

Identiteit vasthouden.

• Geloof in GLOKAAL. Landelijk en internationaal heb 

je nodig (m.b.t. groen, bouw). Ik geloof in Preventief, 

ander voedsel. Moeten ook iets doen met het brein. De 

W van ‘Wil ik dit wel’: nu erg Stimulus-Respons. NL is 

grenzeloos. Zie boemerang voor me: we mogen sneller 

merken als iets PIJN doet.

• HBO probeer ik wel. Probeer beste uit het leven te 

halen. Mooi om met elkaar dingen te bedenken hoe 

dingen beter kunnen. Doe nu één oortje in om beter op 

te letten in verkeer. Ik app nog steeds op de fiets (want 

politie komt weinig langs). Controle en betrokkenheid 

(sociale) wordt groter is goed!

• Matrix van IK  WIJ. Was het vroeger Wij? Hoop dat 

techniek en sociale media leiden tot een sociale 

verrijking. Nu een sociale verarming en erg individu 

gericht (dat is jammer).
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Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Kledingindustrie: sustainability wordt vaak gebruikt door 

partijen als marketingtool. Is het dat voor de bank ook 

of is het voor de bank echt intrinsiek? De bank is een 

commerciële organisatie. Zit het echt in de genen?

• Als lid LR sturen wij de RvC de opdracht mee: wat doen 

we met sociaal dividend. Afgelopen week een prijsvraag 

uitgezet. Een van de genomineerden een kledingbedrijf. 

Niet top-down maar bottom-up. We geven ook 

opdracht mee aan de voorzitter RvC richting centraal.

• Ik wil betekenis geven aan mijn werk. Met elkaar maak 

je de cultuur. Die mensen geloven er zelf in. Het begint 

bij jezelf en je bepaalt mede met elkaar de cultuur. 

Elkaar positief beïnvloeden.

• Vorig jaar GABWT. Geen geloofwaardige strategie 

vanuit NL. Voel spanning dat we dit als Rabobank wel 

moeten willen.

• Bereid om kennis te delen is de kern dat we hier zijn. 

Deze organisatie doet er iets mee voor de maatschappij 

(grote organisatie, kan weerslag hebben indirect op het 

verdienmodel). Profit zit er voor jezelf in.

• Profit gaat niet naar de aandeelhouder, maar naar de 

lokale gemeenschap. We hebben als LR 30 x 1000 EUR 

gekregen om het zelf aan te kunnen wenden voor de 

lokale gemeenschap. 30 ankerpunten. NOABERSCHAP 

(Twentse uitdrukking).

• Impact van beeld en geluid. Trashpacker en GABWT-

commercial. GLACIAL  stalen flessen tegen de plastic 

soep. Kleine filmpjes van ca. 1 minuut met hoge impact 

 dat komt echt binnen en is het dominante kanaal. 

Impactvolle moodfilmpjes. Drink nu nooit meer uit 

plastic spaflesjes.

• 1 beeld zegt meer dan 10.000 woorden. Albatrossen 

met plastic in hun maag (kwam erg binnen).
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• Ervaringsdeskundigen worden vaak ingezet voor 

‘testimonials/ verhalen die binnen komen’. Maar leidt 

wel tot kromme situaties, de ene spreker op een 

symposium krijgt 1.500 euro, de ‘ervaringsdeskundige’ 

krijgt niets (want heeft uitkering en schulden!): ik ben 

ook een persoon, naast spreker. Naast awareness ook 

mensen iets concreets mee kunnen geven.

• Leger des Heils: over drie jaar moeten onze 

functies voor bepaald % vervuld worden door 

betaalde ervaringsdeskundigen.

• Man op stoel tegenover mensen die vertelt over effect 

aanrijding als gevolg van rijden met appen/social media 

gebruik. Erg indrukwekkend filmpje, dat schokeffect heb 

ik nodig.

• Je moet met elkaar het gesprek voeren. Er is geen 

kwestie van winnen. Beetje uit comfort zone treden

• Casestudies en testimonials werken het beste en dat 

breed uit te zetten Amputatie/protheserobot. Verhaal: 

dat vergeet je dan echt niet. 

• Menselijke maat toevoegen.

• Ik heb echt schokeffect nodig. Dat trekt me los. 

• Herken ik. Moet wel te bevatten zijn (tastbaar, 

perspectief ). Klein en dichtbij en wat ik zelf echt 

kan doen.

Fase 5: Verwezenlijken

• Vrijwilligerswerk Ronald McDonaldhuis. Mail staat al 

klaar. Dit weekend ga ik het doen.

• Seizoensgroenten meer mee gaan werken. Minder 

perfecte groenten.

• Biologische winkel gaat om 17.30 uur dicht, terwijl AH 

tot 21.30 uur open is en ik werk tot laat. Moet even 

omturnen (‘offerbereidheid’).

• Gek op kleding en schoenen: duurzamer en minder 

kopen (omdenken). Niets uit Taiwan en China etc.

• Kleding (wat is nog niet omgedraaid?). Kan dan op soort 

marktplaats gezet worden. Recycling. 

• 10 meter rondom het huis schoonhouden.

• Bewuster voeding op letten (minder verspillen). 

Kliekjessoep. Meer lokale producten.

• Website www.samentegenvoedselverspilling.nl en 

Voedingscentrum (tips van Margit) en Zero Food  

Waste-kookboek.

• Herenboeren-initiatief. Is een community (coöperatie) 

EUR 2000 inleggen. Elke week vlees, zuivel en 

groenten betrekken.

• Kledingindustrie Azië/vleesindustrie Zuid-Amerika: 

welke rol spelen wij daarin? Goed kijken naar de 

transporten (is dat echt nodig?).

• Productiviteit geschrokken (NL breed) en de rol 

van technologie.

• Voor mijn bedrijf overweeg ik nieuwbouw, wil dat 

dat zo veel mogelijk klimaatneutraal wordt. Ook wil ik 

brunchroom openen (wil graag kijken naar Zero Food 

Waste/voedselverspilling).

• Buddy-functie (uit Ledenraad): mensen assisteren in 

sollicitatiegesprek voeren/brieven schrijven. Ga dit 

weer oppakken.

http://www.samentegenvoedselverspilling.nl
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Tafel 9

Dialoogbegeleider: Roy Hellings

Verslaglegger: Yvonne van Genugten

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• Zelfstandig ondernemer in zorg en financieel. 

Ik ben hiervoor voor het vraagstuk welvaart. Hoe zorgen 

wat dat die in de hele samenleving voelbaar is. Hoe kan 

Rabobank haar betrokkenheid blijven tonen.

• 2 kinderen, schrijver en fotograaf. Ontwikkelt app ‘Make 

money with the stuff you already have’, waar eigen 

spullen ter verhuur worden aangeboden aan mensen 

die ze op dat moment kunnen gebruiken. 

Ik hou me bezig met gelijkheid en participatie van 

vrouwen. Dat kan nog beter.

• Ledenraadslid Hart van de Meijerij, gestopt met betaald 

werk, veel nevenactiviteiten. 

Veel bestaande banen krijgen een andere inhoud. Wat 

kunnen wij doen op gebied van onderwijs, bijscholing 

en ontwikkeling van nieuwe banen. Als we niets doen 

gaan we achterlopen op rest van de wereld.

• Projectmanager bij de Vrije Universiteit. Bezig met brede 

welvaart. Werkt daarnaast aan promotieonderzoek.  

Hoe zijn bedrijven verantwoordelijk voor 

maatschappij terwijl ze ook gevangen zitten in de 

maatschappelijke context.

• Ondernemer in ruste. Voorheen gewerkt voor 

investeringsmaatschappij. Vrijwilligerswerk, bedrijven 

helpen groeien, klankbord voor kleine ondernemers. 

Schaf marktwerking in zorg en sociale woningbouw af.

• Ledenraadslid Zuid-Hollandse Eilanden, interessant 

om bij diverse onderwerpen betrokken te zijn. Komt 

uit accountancy. Nu meer advisering familierecht. Ook 

betrokken bij onderwijs. 

Onderwijs moet veranderen, maar dat zal 

niet meevallen.

• 2 dochters, Den Bosch. 16 jaar Rabobank.  

Wil een financieel gezond leven voor iedereen. 

Financieel gezond leven wordt onzekerder. Wat 

betekent dat voor groepen kwetsbare Nederlanders.

• 17 jaar, studeert accountancy aan MBO Utrecht.  

Ik wil meer weten over Rabobank en over allerlei 

beroepen. Om zo beter te weten wat ik later kan doen. 

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Als bestuurslid centrummanagement liep ik aan tegen 

de kwaliteit van de MKB’ers. Ze zijn gefocust op de 

dagelijkse gang van zaken. Wil je iets veranderen dan 

moet je daar starten. Rabobank heeft minimaster. 

Daar kunnen ondernemers veel leren, ook uit andere 

branches. Daar ligt een kans. Rabobank speelt al een rol, 

maar dat kan nog meer.
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• Op mbo-niveau is een mogelijkheid om het vak 

ondernemerschap te volgen. Maar onderwijs moet 

meer luisteren naar de ondernemers. Want daar 

komen leerlingen terecht. Ondernemers moeten 

meer openstaan om studenten de praktijk te leren, 

werkervaring op te doen. Samenwerking kan 

verbeterd worden.

• Stagelopen moet passen binnen een star curriculum 

waardoor de mogelijkheden worden beperkt.

• Ik ben een kleine ondernemer, maar krijg wel verzoeken 

voor stageplekken. Maar ik kan meer doen. Bijvoorbeeld 

lesgeven. Daar wordt geen gebruik van gemaakt.

• Boeken op school zijn inderdaad soms 10 tot 15 jaar 

oud. Terwijl de economie verandert.

• Academici missen praktijkervaring. HBO’er heeft dat al 

meer. Dus academici heeft achterstand. Maar het is niet 

voor niets wetenschappelijk onderwijs.

• Scholen hebben te maken met druk, reorganisaties en 

zijn intern gericht. 

Ik ken een particulier onderwijs initiatief. Daar geven 

ze 45 weken les. Om de 6 weken een gesprek tussen 

leerling, praktijkbegeleider en docent. 1 dag naar school 

4 dagen werken. Dit sluit op praktijk. Andere scholen 

willen alleen de juiste scores halen.

• Je leert gemakkelijker in de praktijk dan uit een boek.

• Daar moet bedrijfsleven een rol in spelen. Leerlingen 

moeten een kans krijgen. 

• Een koppeling tussen het bedrijfsleven en onderwijs 

is belangrijk. Ik ben betrokken geweest bij een retail-

gerichte opleiding. Ik was de enige met praktijkervaring. 

Er wordt veel tijd verspilt om historie te duiden, maar  

het gaat om nu. Dus kennis van het beroep en praktijk- 

ervaring is belangrijk. Nu zijn er te beperkte mogelijk-

heden om praktijk en ervaring naar binnen te halen.

• Het bedrijfsleven betrekken bij onderwijs en dat niet 

laten leiden door regels.

• Maar er moet wel algemene kennis/historisch besef zijn. 

Dat draagt ook bij aan maatschappelijke bewustzijn. 

Dus niet alleen praktijk. 

Het is en-en. Geschiedenis is nodig om het in een groter 

geheel te kunnen plaatsen. 

• Veel mensen hebben te maken met schulden-

problematiek. Daar moet overheid een grotere in 

spelen. Mensen komen vaak verder in de problemen 

door boetes die worden opgelegd. Incassobureau kijken 

niet naar de persoonlijke situatie. 

• Schulden ontstaan vaak door boetes en niet zozeer 

door het aankopen van een tv.
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• Laaggeletterden hebben een grotere kans op 

schuldenproblematiek. In basisonderwijs wordt 

laaggeletterdheid onvoldoende gesignaleerd. 

Taalambassadeurs geven aan dat er vanuit thuis geen 

aandacht voor is. En daarnaast zijn deze leerlingen 

intelligent genoeg om te doen alsof ze het wel kunnen. 

En er is veel druk bij onderwijzers.

• Toetsen van kinderen gebeurt al in groep 1. Dus het zou 

naar boven moeten komen. 

• Maar sturing van scholen gebeurt op gemiddelden en 

niet op individueel niveau. 

• Als er goed toezicht is zou het niet moeten voorkomen.

• Wat kan Rabobank voor rol spelen?

• Rabobank kan voorlichting geven over geld.

• Dat gebeurt al.

• Jongeren zijn niet altijd digitaal of financieel vaardig. 

Daarom moet Rabobank bijdragen aan financiële 

educatie. 

• Rabobank kan bedrijfsleven daarbij betrekken. Het 

lesgeven op scholen is heel waardevol en wordt ook 

zo ervaren. Dus samenwerking tussen Rabobank en 

bedrijfsleven. Rabobank heeft het netwerk om partijen 

te verbinden.

• Ik heb niet geleerd mijn eigen portemonnee te 

beheren. Die behoefte is er wel.

• Het is lastig om investeringen in bedrijven die worden 

opgericht door vrouwen te krijgen. Ik wil dat er meer 

geld komt in de handen van vrouwen. Ik ben in de 

bijstand terecht gekomen. Dat was ontnuchterend. Ik 

heb er wel veel van geleerd. Ik moest creatief worden. 

Hoe ga ik mijn rekeningen betalen. Ik dacht hoe kan 

ik geld verdienen. Ik kan mijn eigen kleding verhuren. 

‘Make money with the stuff you already have’. Ik 

verwacht dat het een succes wordt op basis van tests. 

Nu verder uitbreiden.

• Wat heeft bijgedragen aan het succes? Aan waar je nu 

staat? Ik heb een creatieve achtergrond. Ik ben slim 

gaan werken. Ik heb veel genetwerkt, veel geschreven, 

ben positief gebleven en straal dat uit. Netwerken 

is heel belangrijk geweest. Zo heb ik investeerders 

gevonden. Voor vrouwen is dat moeilijk. Er is weinig 

geloof in kwaliteiten van vrouwen.

• Is de voorbereiding dan wel voldoende?

• Er moet een goed businessplan en verhaal liggen. Maar 

mannen willen vaak een man aan het stuur. 

• Ik herken het vanuit mezelf niet.

• Op individueel niveau gaat het vaak goed, maar 

onderzoek toont aan dat het lastig is.

• Als vrouwen solliciteren kijken ze naar de vereisten en 

denken; ‘ik voldoe niet aan alle kwaliteiten’. De manier 

waarop ze zich presenteren is: ‘ik voldoe niet aan alle 

eisen’. Waardoor mannen denken dat ze niet kunnen. 

• Mijn dochters staan anders in het leven. Laten zich de 

kaas niet van het brood eten.

• Bij Rabobank speelt bij aanvragen het vrouw/man zijn 

geen rol. Er is veel aandacht voor diversiteit. 

• Microfinancieringen gaan vaak naar vrouwen omdat 

vrouwen bewuster met geld om gaan.

• Waarom is gelijkheid voor vrouwen een belangrijk issue 

voor jou? 

• Het speelt in de hele wereld. Me Too is pas het begin. 

Als we willen veranderen dan moeten mannen nu 

even omgaan met het ongemak. Dat hebben vrouwen 

decennia daarvoor ook gemoeten.

• Ik zie niet veel mannen in de zorg en niet veel vrouwen 

op de steiger.

• Liggen daar kansen?

• Het zit ook in de genen. De bouw van een vrouw is 

anders dan bij een man. 

• Er is een biologisch verschil tussen man en vrouw maar 

dat staat los van het hebben van gelijke rechten. 
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Fase 3: Visualiseren – dromen
In deze fase staat dromen centraal. Wat zijn de dromen en 

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• De pers een mindere grote rol geven bij publicaties. 

Meer ruimte voor verdieping. Als iemand een mening 

heeft wordt die beschreven, maar wat gebeurt 

er werkelijk.

• Gratis goed onderwijs voor iedereen. Goede scholen 

waar iedereen kansen krijgt en geen collegegeld. 

• Meer beroepsgerichte stages. Voorkomen dat er 

nu wordt opgeleid voor beroepen die later minder 

beschikbaar zijn. Overheid moet daarin een rol  

spelen/sturen.

• Hoe kun je voorkomen dat er een lerarentekort is?

• Lerarensalarissen moeten omhoog. 

• Ik vind dat het salaris niet omhoog hoeft gezien 

vakanties, maar leraren moeten tijd anders indelen. 

• Oudere leraren verdienen goed, maar intreders 

verdienen weinig. Grote verschillen. Demotie zou 

moeten kunnen.

• Is salaris bepalend voor kwaliteit? Onderwijs moet 

gegeven door een bredere groep in de samenleving. 

Alle beroepsgroepen moeten betrokken worden.

• Kleinere klassen.

• Meer aandacht voor de leerlingen. Zodat leerlingen 

meer sturing krijgen. Nu docenten vaak politieagent.

• Niet kleinere klassen maar meer onderwijs op maat. Op 

de basisschool heeft de docent een meer diverse groep 

dan op middelbare school. 

• Minder mensen op de wereld. Onze ecologische 

footprint is groter dan de aarde aankan. 

• Als we vrouwen in arme landen beter opleiden 

hebben ze minder kinderen nodig die hun later 

kunnen onderhouden.

• Minder mensen lost niet het probleem op denk ik. Het 

ligt niet aan de hoeveelheid mensen maar aan wat 

ze doen.

• Maar ze moeten wel eten.

• Er is eten genoeg.

• Als er minder mensen zijn hoeven we ons gedrag niet 

aan te passen.

• Nu is het een verdelingsprobleem qua voedsel. We 

moeten investeren in technologie waardoor het beter 

verdeeld kan worden.

• Bepaalde soorten voedsel moeten duurder worden.

• Nee we moeten er anders mee omgaan.

• Maar als je kwaliteit wil verbeteren moet je investeren 

en dat kost geld.
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• Als iets duurder is ga je daar zorgvuldiger mee om en 

gooi je minder weg.

• In 2030 heeft de helft van alle landen vrouwelijk leiders. 

In de politiek, bij bedrijven, op scholen overal is de 

man/vrouw verhouding 50/50.

• Bepaalt dat dan de mate van verandering?

• Dat gaat mee bepalen. De helft van de mensen is 

vrouw. Nu heeft maar een klein deel een bepalende rol. 

Besluiten worden genomen door mannen. De balans is 

nu zoek.

• Meer vrouwen in de politiek en niet alleen in zorg.

• Ik weet niet of de beter er beter door wordt. 

• Waarom niet?

• Waarom wel? In landen met vrouwelijk leiders gaat het 

ook niet altijd goed. Belangrijker is de juiste persoon op 

juiste plek met aandacht voor gelijkheid.

• Problematiek bij kwetsbare groepen duidelijk maken 

voor de hele samenleving. Dan kan iedereen zijn/haar 

rol daarin pakken. Meer oog voor elkaar. 

• Hoe doe je dat in een ik-economie?

• Is lastig, we moeten meer kijken naar een wij gevoel.

• Beweging naar een wij-samenleving. Dat we een manier 

hebben gevonden om elkaar te helpen. Ouderen en 

jongeren wonen bij elkaar helpen elkaar. 

• Zo komen we ook verder als geheel.

• Versnippering tegengaan en soms zaken 

landelijk coördineren.

• Niet per se wet en regelgeving, maar soms wel. 

Bijvoorbeeld bij doorstroming woningen.

• Door toerisme en air B&B gaan woningprijzen 

in steden omhoog. Te veel economische i.p.v. 

maatschappelijk initiatieven.

• Burgers uit gehele samenleving meenemen in 

besluitvorming in plannen die gemaakt worden bij 

overheid en bedrijven.

• Bewustzijn van de welvaart die we hebben en er 

bewust mee opgaan. 

• Iedere gemeenten doet het op zijn eigen manier. We 

moeten naar een ander overheidsapparaat. Bijvoorbeeld 

provincies opheffen. 

• Maar dan ken je wethouder niet meer. Je spreekt niet 

meer de mensen die bepalen.
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Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Meer voorlichting op verschillende scholen over hoe 

om te gaan met je geld. Financiële educatie. Ik zou meer 

stage gaan lopen en minder in de boeken te zitten.

• Rabobank kan een belangrijke spil zijn in het bij elkaar 

brengen van ondernemers en onderwijs. De bank 

stimuleert ondernemers om leerlingen een stageplek 

te geven. Als Rabo mij uitnodigt om daaraan mee te 

werken zeg ik ja. 

• Ik wil graag beter onderwijs over het management 

van financiën en in het algemeen wat er gebeurt als je 

18 wordt. Daarnaast vind ik dat Rabobank een rol zou 

moeten spelen in hoe bedrijven hun waardenketens 

opzetten. En daar ook op moet sturen. En anders 

zeggen dan financieren we je niet. 

• Betrek je omgeving bij de inzet van financiële educatie. 

• Meer voorlichting en onderwijs over gelijkheid. Ik 

blijf daarvoor pleiten. Rabobank zou daaraan kunnen 

bijdragen (geld, voorlichting, goede voorbeeld).

• In hoeverre kunnen accountmanagers vrijblijvend 

adviezen geven. Niet alleen bij aanvragen maar 

ook tussendoor.

• Expeditieteams in Hart van de Meijerij dragen bij aan 

leefbaarheid van de dorpen. 

• Rabobank kan bijdragen aan financiële educatie. 

Aan de effectiviteit daarvan en zorgen voor fysieke 

en digitale educatie. Rabobank moet zorgen dat alle 

uitingen begrijpelijk zijn voor iedereen. Niet in Jip 

en Janneke taal, maar in gewone mensen taal. Bij 

schuldenproblematiek kan een app inzicht bieden. 

Binnen nu en 3 jaar een landelijk platform voor 

schuldenproblematiek. Per lokale bank minimaal 1 

mobiele adviseur aanstellen die kwetsbare klanten 

kunnen helpen maar ook andere dan financiële 

problemen kunnen signaleren.

• Meer en betere samenwerking overheid en 

bedrijfsleven. Maatschappelijke betrokkenheid belonen 

en wellicht stimuleren door wet- en regelgeving. 

Stimuleren dat mensen betrokken worden en dat 

belonen. Rabobank kan een voorbeeldfunctie geven, 

het zichtbaar maken en faciliteren. Doet de bank al maar 

kan beter.

• Rabobank moet collegabanken en corporates 

meenemen om het onderwijssysteem aan te passen 

(gratis en toegankelijk voor iedereen).
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Tafel 10

Dialoogbegeleider: Ineke Haan

Verslaglegger: Jenny de Nobel

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• Mason: komt uit de Meern en is student MBO junior 

accountmanager. In de economische sector zoekt hij 

naar ervaring en heeft zin in de dialoog. Samen ergens 

naar toe werken zou mooi zijn. 

• Edwin: komt uit Bilthoven. Is bij toeval hier beland, via 

zijn accountmanager van de Rabobank. Concept van 

een bank die inclusief is, is heel interessant. Achter- 

grond is consumer goods en samen met investerings-

maatschappijen aan het kijken om in plantaardige 

voedingsindustrie impact te creëren door middel van 

consolidatie. Klimaat en gezondheid zijn belangrijke 

thema’s voor hem. 

• Cees: komt uit Eersel. Vroeg vertrokken vanochtend. Veel 

bezig met veranderingsprocessen. Thema’s spreken hem 

aan. Hij gaat binnenkort met pensioen en mengt zich 

in vrijwilligerswerk. Hij mist in het discours welvaart, het 

begrip welzijn. 

• Marijn: werkt als kringdirecteur bij de Rabobank 

in het oosten van het land. Bezig met de lokale 

gemeenschappen en initiatieven. Mooi om van buiten 

naar binnen te gaan kijken. 

• Theo: Woon in Kudelstaart. In de buurt van Schiphol 

maar heeft er weinig last van. Heeft 5 kleinkinderen 

en werkt bij Rijkswaterstaat. Duurzaamheid, water, 

infrastructuur zijn daarom belangrijke thema’s voor hem. 

Hij vindt het jammer dat dit maar 1x per jaar plaatsvindt, 

met name tussen de regio’s zou het mooi zijn, gezien de 

bank een nationale outreach heeft. 

• Albert: bedrijfsopvolger van grote boomkwekerij 

op het gebied van openbaar groen. In die context 

veel ontwikkelingen te zien op publiek, privaat en 

maatschappelijk niveau. Wil iets meenemen en 

bijdragen. Komt uit Boskoop. 

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Deze week een bericht gekregen dat in de kleine 

gemeente woningnood speelt. Er wordt te weinig 

gebouwd, er is met name een tekort aan sociale 

woningen. Tegelijkertijd is er een spanningsveld tussen 

landelijke en lokale overheden over hoe de ruimte in 

te richten. Een maatregel is om te gaan verdichten en 

stukjes natuur te gebruiken voor woningbouw. Hoe 

mooi het ook is om woningen te bouwen, zo jammer is 

het om in te boeten op de openbare ruimte en natuur. 

Dit mede in het kader van stikstof.

• Zorgen over lokale/nationale overheidsdynamiek 

worden gedeeld. Zorgtaken zijn overgeheveld naar 

gemeenten, en die worstelen daarmee. Budgetten 

voor dit soort zaken lopen terug, dat wordt gesaneerd. 

Uit onderzoek blijkt dat groen bijdraagt aan welzijn 

van mensen: het bevordert de sociale cohesie binnen 

een wijk.

• Stedelijke gebieden worden steeds minder groen. 

Samen met de VU is dat onderzocht. Als alles er mooi 

uitziet en bloeit, zijn mensen ook zelf meer geneigd om 

bij te dragen aan een schone omgeving. 



Pagina 63 Verslag Landelijke Dialoog 2019 Oktober 2019

• Een voorbeeld: Columbus gebouw in Kerkrade, een 

innovatiecentrum. 100k bomenplan om in Limburg te 

planten. Dat wordt door veel partijen gedragen, maar 

Rabobank was daar niet bij. Dat valt tegen. 

• Wageningen komt ook met ideeën over hoe bepaald 

soort groen kan helpen bij fijnstofabsorptie. Samen 

met de bewoners kan je dan ook meer bewustzijn 

creëren. Hoe groener de omgeving, hoe meer gekoeld 

de stad is. De Floriade doet hier veel mee. Ook groene 

wolkenkrabbers, alhoewel dat een ander type planten 

vereist. Flora en fauna terug in de stad brengen is een 

belangrijk thema. 

• Er is weinig bewustzijn bij de gewone burger over 

klimaat en duurzaamheid. Een voorbeeld is gewoon 

hier op de Croeselaan, waar burgerinitiatieven zijn. Maar 

jongeren vernielen wel eens wat. Met name de wijken 

met lage inkomens (zoals in Kanaleneiland) is meer 

criminaliteit en die wijken zijn ook minder mooi. 

• In de buurt van Eindhoven Airport is ook een discussie 

gaande: er wordt gepraat, maar weinig concrete acties. 

We zijn begonnen met het meten van allerlei factoren 

(geluid, fijnstof, etc.). Dit wordt door bewoners gedaan, 

dat veroorzaakt draagkracht en bewustzijn tegelijk. 

• Duurzaamheid is op dit moment nog geen 

gemeengoed. Biologische producten zijn nog duur; 

mensen met lagere inkomens hebben minder toegang. 

Als we met elkaar kunnen zorgen dat de productie 

milieuvriendelijk/duurzaam is, gaat dat helpen.

• Grootschalig kun je de wereld niet voeden met 

biologisch voedsel. Daar is te weinig ruimte voor. Maar 

biologisch eten heeft wel meer schaal bereikt, wat de 

prijs drukt en toegankelijkheid vergroot. Dat is goed. 

• Zijn er andere manieren om voedsel te kweken op 

grote schaal die niet per se biologisch is? Grote passie is 

om te schakelen van een proteïnerijk naar plantaardig 

dieet. We voeren de dieren die we eten met voedsel 

die zelf kunnen eten. Dat kost land, water en uitstoot. 

Als we allemaal iets meer plantaardig eten, in plaats 

van dierlijke proteïnen, maken we enorme stappen 

voorwaarts. Dat is planet proof. Die transitie zal een 

grote bijdrage leveren aan het verminderen van milieu- 

en gezondheidsschade.

• Bewustzijn bij mensen moet praktisch/feitelijk zijn, niet 

geitenwollensokken. Fijnstof komt zelfs in de placenta 

terecht, waardoor jonge mensen ook bewuster worden 

van de impact. Gezien de achtergrond van de Rabobank 

(natuur/landbouw) kan daar een belangrijke rol 

vervuld worden.
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• Is Planet Proof/milieubewustzijn nog geitenwollen-

sokken? Nee, de tipping point is bereikt. Er is zo veel 

communicatie en informatie over. Producten zijn ook 

veel beter geworden, dus overstap is laag. Wereldwijd 

is de penetratie van plantaardige voeding enorm 

aan het toenemen. Je kunt gerust een cappuccino 

met havermelk bestellen. Het activisme is er af, het is 

hip geworden. Jongeren (millennials en Gen Z) zijn 

niet meer alleen, 50 plussers doen het ook goed. Die 

middengroep daarentegen moet nog wat meer mee. 

• 5 jaar geleden een rapport van de OESO: Nederlanders 

hebben het goed voor elkaar wat betreft water en 

sanitaire voorzieningen. De gemiddelde Nederlander 

heeft echter geen notie van watermanagement, 

verzilting, etc. Een thema als water (in alle sectoren 

belangrijk) is ook een mooi exportproduct. Het 

vergroten van inzicht in het systeem, grijs water, en wat 

je zelf zou kunnen doen zou moeten groeien. Rabobank 

Schiphol heeft een ton geïnvesteerd in Cruquius 

(museum?) voor bekendheid over water, dat is goed. Dit 

past binnen onze cultuur als waterrijk land. 

• Maatschappelijk bewustzijn verschuift naar meer 

duurzaam. Het komt nu aan op: wat doe ik eraan? Ik 

hoor in steden bijvoorbeeld dat er veel drugs in het 

water zit, en dat er veel voedsel wordt verspild. 

• Dit begint in het onderwijs. Kinderen op basisscholen in 

contact laten komen met dit soort inzichten. Wij zullen 

ons gedrag moeten aanpassen, maar sneller en slimmer 

is om dit van meet af aan te doceren. 

• Het is moeilijk voor jongeren en pubers om deel uit te 

maken van het verbeteren van het klimaat. Hoe jonger 

je kan informeren en laten beleven, hoe beter. Op het 

MBO is dit bijvoorbeeld geen thema. Er is bewustzijn, 

maar de stappen zetten is moeilijker. 

• Kinderen komen wel terug met verhalen van school en 

spreken ouders aan op hun gedrag, bijvoorbeeld het 

niet elektrisch rijden. 

• Restafval teruggebracht van 59 naar 13 kilo per persoon 

door lokaal initiatief. Daar had Rabo ook aan mee 

kunnen doen. 

• Wat is de rol van de Rabobank precies? Is het een 

kennisinstituut die mensen bij elkaar brengt? Ja, en dat 

zou meer uitgedragen mogen worden. Samenwerken 

met de klanten van de Rabo, publiek en privaat, biedt 

kansen. Het is mooi dat de bank coöperatief is, maar 

de bank hoeft niet per se bij alles verantwoordelijkheid 

te nemen.

• Over duurzaam onderwijs: hoe mooi zou het zijn om 

publieke gebouwen (scholen/ziekenhuizen) zodanig 

te transformeren dat het voorbeeldfuncties zijn 

voor duurzaamheid en het creëren van bewustzijn 

hieromtrent. Daar zou de bank wel een rol in kunnen 

spelen als kennisbron en financier. 

• Wiebe Draijer was bij Nieuwsuur en werd onder druk 

gezet met betrekking tot outlook van de bank op 

agrarische sector. We zouden ook advies mogen geven 

met betrekking tot deze sector. 

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Woningmarkt en de toegang van jongeren daartoe. 

Stikstofbeleid maakt agressief bijbouwen lastig. Maar 

als we daar als maatschappij geen maatregelen in 

nemen, krijgen we scheefgroei in de maatschappij. 

Het is essentieel, om na het investeren in eigen 

onderwijs en werk, geen eigen vermogen op te 

kunnen bouwen, terwijl andere generaties dat wel 

kunnen. Het verdichten van steden (meer de hoogte in) 

waardoor je minder verplaatsing krijgt tussen gebieden 

vanwege woon-werkverkeer, krijg je wellicht vanuit 

klimaatperspectief een efficiëntere stedelijke indeling. 

Rabobank kan de financier zijn. 

• In het oosten is het tegenoverstelde gaande: leegloop. 

Hoe zorgen we voor een betere indeling van het land 

als geheel?
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• Vorige week met de TGV naar Lille. Dat was zo’n 

goede ervaring want het was enorm toegankelijk 

en snel. In Nederland zou dat een enorme bijdrage 

kunnen leveren om de bestaande infrastructuur te 

optimaliseren. Dat kan gewoon in urbane gebieden, 

door het meer ontsluiten van dergelijke gebieden voor 

wonen en werken. Enschede – Amsterdam kan ook zo’n 

verbinding zijn. De weg biedt die mogelijkheid niet, 

want richting de Randstad zijn wegen enorm vol. 

• Mensen kiezen een gepaste of mooie woonlocatie, en 

dat is niet naast het werk. Dat betekent dat we veel 

meer reizen. Mooie locatie is belangrijker dan dichter bij 

werk wonen. 

• Jongeren willen wonen waar iets te beleven is. 

• Openbaar vervoer is in Nederland beter geregeld dan in 

andere landen. 

• Bank kan adviseren aan gemeenten over goed 

woonbeleid. Met het oog op vergrijzing is het nodig 

om meer te bouwen voor mensen die in een bepaalde 

levensfase klein in een groene omgeving willen wonen. 

Door die beweging te maken komt er ook meer 

beschikbaar voor andere leeftijdscategorieën. 

• Vergrijzing speelt ook in op de arbeidsmarkt. Jongeren 

meer begeleiding geven met betrekking tot het effect 

van automatisering en vergrijzing op hun baan. Hulp 

bij het maken van een studiekeuze zou mooi zijn. 

Studies Zorg en ICT geprobeerd, nu bij Economie 

beland. Je helpt een student ook enthousiast te worden 

voor de eigen toekomst door een beter beeld van 

werkperspectief: dat motiveert.

• De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt is te 

groot. Studenten zijn niet de hoogte van trends 

in het bedrijfsleven. Opgedane kennis kan beter 

ingezet worden. Jongeren op jonge leeftijd met 

diverse sectoren bekend maken (soort gilde-/

meestergezelstructuur). Stages helpen daarbij. 

• Is het een idee om docenten en mensen uit 

het bedrijfsleven te laten rouleren? Ook meer 

verdienvermogen genereren voor docenten. Op 

mbo-niveau gebeurt dat al, op hbo-niveau en hoger is 

dat moeilijker.

• Er is veel uitval op universiteiten in het eerste jaar. De 

ambitie zit niet in het onderwijs en in onze studenten. 

Leerlingen worden niet genoeg uitgedaagd. Het 

onderwijs verandert niet snel genoeg mee met de 

veranderende omgeving. Skills en vaardigheden zijn 

niet veranderd ten opzichte van 20 jaar geleden. 

• Jongeren weten veel zelf door het internet, maar het 

onderwijs is daar niet op afgestemd. 

• Sommige scholen zijn beter dan anderen, bijvoorbeeld 

laptopscholen. Daarvoor zijn leerkrachten nodig die 

ook mee veranderen. Leerkrachten moeten met beide 

benen in de maatschappij staan, bijvoorbeeld door in 

het bedrijfsleven mee te draaien. 
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• Onderwijs geven is daadwerkelijk een vak. De mensen 

die het curriculum ontwikkelen zijn een belangrijk 

target: zij moeten weten hoe de maatschappij in elkaar 

steekt. Enthousiasme en kwaliteiten van een docent zijn 

doorslaggevend, echter ontwikkelingen op het gebied 

van technologie en innovatie zijn ook cruciaal. 

• Een aantal grote Nederlandse ondernemingen 

heeft een initiatief getekend om AI te versnellen 

en meer mensen daarvoor op te leiden. Dat zal het 

verdienvermogen van Nederland vergroten. Daar 

kan Rabobank ook aan bijdragen als kennisgever of 

financier. Dat zijn voorbeelden om niet alleen vanuit 

de overheid maar breed vanuit de maatschappij 

initiatieven te ontplooien.

• Hebben we gebrek aan ambitie in Nederland? 

Soms wel, maar ook het vermoeden dat als we 

Nederland vergelijken met andere landen we het 

organisatorisch heel goed voor elkaar hebben. De brede 

welvaartsindicator is hoog. Onderwijs en initiatiefdrive 

echter nog onder de maat. Het beeld schetsen van de 

problemen en de aanname dat de volgende generaties 

het almaar beter krijgen ontkrachten, daarbij een goede 

infrastructuur voor ondernemerschap en onderwijs. 

Zo’n mindshift hebben we nodig, bijvoorbeeld zoals 

in China. Dat we willen bouwen aan de toekomst. 

Rekening houdend met de capaciteiten en talenten 

van iedereen. Een wil om risico te nemen en initiatief te 

tonen hebben we nodig. 

• De beschikbaarheid van voedsel is een belangrijk 

thema. Hoe gaan we zoet water vasthouden? Hoe gaan 

we om met stikstof, om ons land duurzaam te kunnen 

blijven benutten en onze mobiliteit te waarborgen? 

• Circulaire economie en duurzaamheid verdienen 

ook aandacht.

• Ambitie is een gemeenschappelijk thema. 

• De accenten van de dromen liggen anders: woning-

bouw, voedsel. Overkoepelend gaat het echter over het 

waarborgen van welzijn voor onszelf en anderen.

• Waterbewustzijn, onderwijs over duurzaamheid zijn 

collectieve thema’s.

Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• True Animal Protein Price Coalition: een stichting 

die wil bijdragen aan het doorrekenen van de echte 

kosten van dierlijke proteïnen. N.a.v. een onderzoek 

van TU Delft met verschillende factoren (input, 

uitstoot, landuse, etc.). Hele concrete maatregelen 

hoe we als samenleving kunnen bijdragen aan een 

dergelijk probleem, zonder dat veehouders hun tent te 

hoeven sluiten.

• Meer uitwisselen van docenten en mensen uit het 

bedrijfsleven. Rabobank zou kunnen helpen met 

matchen. Bijvoorbeeld door klanten te betrekken. Dit 

zou kunnen op middelbaar en mbo/hbo-niveau. Met 

betrekking tot studiekeuze en de timing daarvan zou 

het goed zijn dit op een vroeg moment in het onderwijs 

langs te laten komen. Gastdocenten, maatschappelijke 

stages, bliksemstages zijn goede initiatieven en 

Rabobank biedt deze mogelijkheid ook al. Begeleiding 

op de persoon, het vergroten van zelfkennis is ook 

belangrijk voor de studie- en beroepskeuze. 

• Meer begrip creëren bij jongeren over duurzaamheid 

door meer les/uitleg te bieden, schooluitjes te 

organiseren naar boeren/kenniscentra. 

• Het organiseren van een workshop/cursus door de 

Rabobank voor mensen die zelf ondernemer willen 

worden. Als hier mooie plannen uitkomen hier ook 

financieringsmogelijkheden voor aanbieden. 

• Meer spelen, meer fun: het klimaatcasino. Het bestaat 

uit een aantal speelmogelijkheden met betrekking 

tot water/circulaire economie. Er zitten links in met 

beroepskeuzen. Kristallisatiepunt om een verandering in 

het denken aan te zetten: een katalysator om concrete 

vraagstukken te genereren. Theo gaat dit ontwikkelen. 
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•  

Het spel vindt plaats in de echte wereld: connecties met 

klanten, kenniscentra, etc. 

• De rol van Rabobank is lastig. Rabobank is primair 

een bank, maar het zijn van een kennisinstituut is 

onderdeel van de propositie. Maar het veronderstellen 

dat Rabobank overal een rol in speelt is niet de juiste. 

Kennis is macht. F&A-kennis kan ingezet en uitgedragen 

worden in allerlei verschillende ecosystemen. Rabobank 

is de verbinder tussen onderwijs, bedrijfsleven, 

publieke domein, en de vraagstukken die daar 

leven. Een platform is te breed: vraagstukken via de 

accountmanager veel concreter, persoonlijk, passend. 

• Het ambitieniveau opkrikken, stimulans creëren om 

bij te dragen. Twee weken doorbrengen bij een HBO/

universiteit? Een inspanning leveren om erbij te horen. 

Niet direct een rol voor de Rabobank.

Fase 5: Verwezenlijken

• Groeiend besef dat het waardevol is om ervaring terug 

te geven aan het onderwijs. Als iedereen dat zou doen 

zou mooi zijn. 

• Ondernemersacademie/cursus die Maxima gaat 

opnemen. Dit met talentontwikkeling binnen de 

bank linken.

• Klimaatcasino, in samenwerking met de stichting van 

Laurentien van Oranje.

• Bewustere keuzes maken met betrekking tot voedsel 

• Holy Green in Boskoop.
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Tafel 11

Dialoogbegeleider:  Leo Akkermans

Verslaglegger:  Linda Draad

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• Sebastiaan Hoeboer (26jaar) ledenraad Breda 

Werk nu bij ‘What else’ en ga starten met een nieuwe 

baan, changemanager. 

Ik heb een vriendin maar wonen niet samen. Ik hoor bij 

de categorie onder de dertig, zonder huis. Dat huis gaat 

er ook niet snel komen, want door mijn studieschuld zal 

dat niet zo snel lukken. 

• Jay Drigpal, ben student. Woon in Den Haag en zit in 

Amsterdam op school.  

Ik ben hier terecht gekomen door een schooluitje, 

bij Rabobank, we zijn door collega’s rondgeleid in dit 

gebouw en zo ook in gesprek geraakt. Daar werden 

leuke onderwerpen uitgewisseld en zo kwam ik op 

ideeën voor later. Laatst ontving ik de uitnodiging per 

mail en nu zit ik hier.

• Okan Tay, ook ik ben student. Studeer in Zuid Oost, 

assistent accountancy. Woon in Zaandam. Na school 

probeer ik genoeg tijd te besteden aan familie en mijn 

bijbaan. Ik ben ober, dit is goed te combineren met 

school en de late uren. Zoals Jay al zei, hetzelfde hoe ik 

hier terecht ben gekomen. 

• Kees Reeuwijk, woon in Bodegraven. Ben architect, werk 

zelfstandig, en sinds vorig jaar weduwnaar. Heb twee 

zoons en drie kleinzoons, een schoonzoon. Ben lid van 

de ledenraad in Woerden. Ik heb er daar acht jaar op 

zitten, en dus eindigt het na deze periode.

• Laura de Kinkelder (28jaar). Heb parlementaire 

geschiedenis gestudeerd, ben lid van Rabobank 

Land Cuijck en Maasduinen. Vertegenwoordiger 

jongerenforum.  

Woon nog thuis, heb gesprek gehad over wat kan 

ik lenen. Maar dat gaat niet lukken, ik heb mijn 

spaargeld vaststaan maar daar kan de bank niets mee. 

Bijvoorbeeld mijn deposito verpanden als zekerheid, 

dan is mijn start maandbedrag hoger en dat verdwijnt 

als de deposito’s vrijkomen. Ik zag mogelijkheden, maar 

de bank zag geen kansen en mogelijkheden.  

Extra inkomsten door politieke activiteiten voor de 

gemeente. Ze bieden zzp hypotheek maar nemen 

deze bij inkomsten niet mee, ondanks dat het mijn 

inkomen vermeerdert. 

Nog iets over de introductie, het filmpje over welzijn 

en welvaart. We gebruiken nu een financiële term 

Welvaart, maar de coöperatieve bank staat voor welzijn. 

Mijn hoofd wil daar niet aan, onjuist, we gaan niet voor 

welvaart we gaan welzijn.

• Willem Sluijs– 71jaar, 40 jaar bij de Rabobank gewerkt. 

Directeur geweest van drie banken.  

Na pensioen gaan bemoeien met duurzaamheid. 

Maak me zorgen over het spreken van groei maar in 

deze tijd is dat een vraagteken? Is het een welvaart, 

economische groei? 

Heb veel met coöperaties te maken gehad, vind het 

een geweldige organisatievorm. We moeten van dit 

element wel de stof eraf halen en vernieuwen om ook 

binnen Rabobank weer nieuw naar de coöperatievorm 

te kunnen kijken. 
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Vorig jaar ook naar dialoog dag geweest, zeer 

inspirerend, fijn dat ik erbij mag zijn. Fijn dat er jeugd is, 

dat is waardevol die moeten het gaan maken.

• Alexander de Bruin, vader van drie kinderen. Veertien 

jaar bij Rabobank gewerkt, zakelijke dienstverlening, 

commercie, in deze periode mooie dingen voor 

ondernemers gedaan.  

Heb een netwerk van grote klanten waar we ook binnen 

dat netwerk elkaar kunnen helpen. Rabo moet niet een 

zak geld geven en betaalrekening waar ze druk over 

maken, maar iets anders, wie, binnen de organisatie, kan 

hem of haar helpen? 

Geloof in de kracht van samen. Kracht van samen werkt 

alleen als je weet wat je zelf belangrijk vindt, en 1 meer 

wordt dan substantieel. Even uit hectiek te stappen 

en andere daarin ook op werk en privé vlak inzicht 

te geven.

• Rita Grootendorst, Rabo HR diversity en inclusion. Dat 

houdt concreet in om aandacht te vragen voor inzet 

van mensen met arbeidsbeperking. Of bijvoorbeeld bij 

Rabobank daar waar automatisering/robotisering speelt 

en mensen boventallig raken, kortom mensen die 

tegenslag kennen op werk.  

In deze rol ben ik terecht gekomen vanuit persoonlijke 

passie. Ik heb een kind uit Nicaragua geadopteerd 

en is ernstig ziek. Zie zijn veerkracht en wil daarin 

ondersteunen, daar van discriminatie op de 

arbeidsmarkt, hoe komen we van intentie naar doen. 

Werk is veel meer dan inkomen, talenten inzetten 

en sociale contacten. Werk met mijn hart, en dat is 

heel mooi.

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Persoonlijke ervaring, zoveel gedaan in mijn leven er is 

heel veel mogelijk. We hebben het over een bank en 

dan zoveel mogelijk geld. Denk dat banken actiever 

het volk kan benaderen voor leningen maar ook 

milieubesparende maatregelen, dat men er actief op 

inspeelt. Dat geldt voor een heleboel, de windmolens, 

daar kunnen we veel actiever op inspelen. 

• Persoonlijke ervaring is fietsen met anderen, iedereen 

met bepaalde leeftijd kan meedoen. Culturele dagen 

heb ik georganiseerd, optreden met koor, feest 

georganiseerd voor ouderen, een vakantiefeest met 

steun van Rabobank. Dat gaat nu niet meer omdat er 

geen fatsoenlijk bestuur is.

• Spaans thema, eten en aankleding gemaakt. 

• Eeuwenlang bestuurder geweest van de bibliotheek, 

komen steeds meer in verdrukking om begroting 

kloppend te maken.

• Bestuurder in Gouda, Bodegraven van onderwijs. Al die 

zaken moeten nog meer onder de aandacht worden 

gebracht, dichtbij fonds doet het al redelijk.

• Mijn opa heeft een bedrijf, moet een grote machine 

kopen en moet een lening aanvragen. Je moet een 

lening aanvragen? en wat nu als wij als bank of 

gemeente extra moeite stoppen in de machine die 

duurzaam is voor het milieu. De kosten spelen een 

rol voor deze leningen en aankoopbedrag, er is geen 

koppeling klimaat in het verdienmodel. Kunnen we 

zeggen dat het makkelijker gaat voor dit duurzame 

product of subsidie geven.

• Korting op rente geven en duurzaam lening in huizen.

• Kleine dingen maken verschil, vooral voor mijn leeftijd 

maakt dat het verschil.

• Lening op spullen of ook op initiatieven

• Kleine dingen, Mediamarkt koop je wat zaken maar 

heeft niets met Rabobank te maken. Je koopt iets 

duurzaams in de winkel maar deze producten zijn best 

duur. Bijvoorbeeld, een kraan. Je hand gaat eronder 

bij een sensor in de kraan, maar deze kosten honderd 

euro. Terwijl je ook een veel goedkopere kraan kunt 

kopen maar daar blijft het water stromen en blijft 

veel langer aan staan. Met de sensor kraan verspillen 

we liters minder water als dit soort kleine dingen het 

kunnen doen.
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• Wat ik om me heen zie gebeuren en wat me 

bezighoudt, heftige cijfers van burn-out. Burn-outs 17% 

klachten dat is 1op de 5, en aan deze tafel dus twee. Wat 

je ziet bore-out, en burn-out, engagement. Doe je de 

dingen waar je gelukkig van wordt? De cijfers als je in 

een burn-out zit tussen leeftijd 15 en 25 jaar die 

structureel stijgen.  

• Doen mensen dingen vanuit betekenis vanuit hun 

hart, of je milieu of welzijn doet of ouderen maakt niet 

uit maar met betekenis is er veel verschil te maken in 

de maatschappij. Op ieder terrein en ieder op zijn of 

haar manier.

• Durf kwetsbaar te zijn, hulp is er genoeg maar 

durf die te vragen. Geldt voor ondernemers en 

personen, iedereen.

• Hulp vragen en bieden is heel belangrijk. Nederland zijn 

we goed om voorzieningen op orde te maken. Maar 

lastig om de stap te maken om hulp aan te geven.

• Kennisdeling, zorg dat je mensen verbindt en 

betekenisvol voor elkaar kan zijn. Maar ook kennis delen 

tussen leden en inspiratie opdoen is echt belangrijk, 

Rabobank moet die kans aangrijpen. 

• Persoonlijk zie ik dit als samen doen, elkaar helpen 

en coöperatie vernieuwing, sparen voor pensioen en 

sparen voor huis, ouders en vrienden moeten elkaar 

helpen om constructie te verzinnen. Niet alleen 

verkrijgen van materialen maar ook verkrijgen van 

taallessen, en digitalisering waarin coaching belangrijk 

is en veel kan betekenen. Met elkaar verder werken.

• Mijn kans is nou juist meer te kijken naar het individu. 

Daarna kun je die pas opnemen in het wij gebeuren. 

Mensen met beperking te helpen in werk, je ziet 

dan kansen waarin dan die persoon in kracht komen 

te staan.

• Op mijn gebied is er nu weinig werk, dus ik werk nu 

in de horeca. Op mijn werk wordt het ook ingezet. 

De een krijgt een kleinere taak, de ander krijgt meer 

verantwoordelijkheden. Het personeelstekort kan hier 

niet mee worden opgelost, maar het draagt bij aan het 

geheel en daarmee wordt het hele team ontlast. Je leert 

er veel van, de gasten krijgen ook veel contact. 

• Specifiek naar individu te kijken, hoe kunnen we die 

persoon wel verder helpen. Bijvoorbeeld, hypotheek 

en niet de rekenregels. Het wordt vanzelf dan een 

wij gebeuren.
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• We moeten een nieuwe Rabobank coöperatie stichten, 

ik meen het serieus. Wil daar graag een paar woorden 

over zeggen, ik maak het visueel. Ik heb het bij de hand, 

wat kunnen we als burger hierin doen?

• 400 protestante kerken geïnventariseerd. Wat drijft 

hun, en wat doet hun in het klimaat gebeuren. 

Activiteiten ondernemen die activiteiten organiseren 

mbt duurzaamheid. Ze keken niet om zich heen naar 

buren die al verder waren, ze keken alleen naar intern, 

niet breder.

• Waar kom ik vandaan? Coöperatie vandaan, Rabobank, 

en met al onze netwerken in onze gemeenschap 

waarvan we weten wat die doet, kunnen we daar 

niet de duurzaamheid bv. gemeente, energie om 

dit in locatie zelf de actie te laten ondernemen met 

overkoepelende organisatie. 

• Jakarta anno nu, stuwdam werkt niet echt. Zo zijn er 

nog vele steden in de wereld en eilanden die onder 

druk staan.

• Fotorapportage met huizen die onder water staan? 

30cm standaard onder water.

• Gisterochtend in de Gooi- en Eemlander dat het 

veenweidegebied rond de rivier de Vecht met 60cm zal 

dalen. Nederland komt dus onder water. 

• Kunnen we daar als individueel wellicht weinig aan 

doen, maar wel als we de organisaties koppelen die 

daar actie in kunnen ondernemen. Versterking vanuit 

Rabo, mensen te stimuleren en samenbrengen.

• Jarenlang, laatste jaar, op Rabo hoogste 

niveau aangekaart.

• Ik loop vuil te rapen, iedere dag. Maar een klein iets. 

Krijg ook vaak te horen Heeft u een taakstraf? Of 

ik ontvang complimenten. Moet het zelf ook maar 

overwegen is mijn reactie. Nu kom ik soms mensen 

tegen die het ook aan het doen zijn. Niet over praten, 

maar gewoon zelf doen. 

• Vanochtend op de radio heb ik zoiets gehoord, meeste 

persoon/individuele impact op de radio. Dat was een 

individu die vuil raapte.

• Waar ik me voor in wil zetten, bezig mee houdt, voor 

ouders die kinderen hebben met kanker. 

Hoe mooi kan het zijn dat Rabobankproduct kan 

ontwikkelen om deze klanten geen hypotheek lasten 

te laten betalen? Zodat ze wel bij hun kind kunnen zijn, 

want financieel kunnen ze niet werken die tijd dat ze bij 

hun kind zijn.

• Of ik zie CV’s voorbijkomen waarin we in gesprek 

gaan om kwaliteiten in te gaan zetten, en individuele 

gesprekken vormgeven voor bijvoorbeeld psychische 

kwetsbaarheid. Wat wil je nu eigenlijk?

• Er is geen geld, of ze hebben geen kleding. Dress to 

impress actie gestart om kleding in te zamelen. We 

hebben allemaal wel wat in onze kledingkast hangen 

wat we zelf niet meer aandoen.

• Of een gesprek aan tafel en dan mensen die de taal 

niet spreken, Nederlands te kunnen leren spreken. 

Verzinnen we gewoon een thema, bijvoorbeeld 

thema koningsdag.

• Ik doe aan storytelling, facebook en twitter. Vooral niet 

gij moet en gij zult, maar om voorbeelden te delen. 

• Net kwam ik nog iemand tegen die me alleen kende 

van LinkedIn, dus dan is het leuk dat je hoort dat het 

impact heeft, en dat we elkaar even zien.

• Ik heb een buurvrouw, ziekte van Parkinson. Daar vraag 

ik vaak wel eens of ze ook wat eten wil. Dan kook ik ook 

wat voor haar, ze durft wel te zeggen als ze het niet lust. 

Koken kost haar gewoon heel veel energie en tijd, en 

ik ben toch aan het koken. Ze zit met eten niet bij ons 

aan tafel omdat ik ook met mijn zoon tijd wil. Maar het 

scheelt haar energie, en dat is heel klein.

• Door ervoor te zorgen dat de personen die problemen 

kunnen oplossen samen te laten kunnen komen.

• Er zijn al bedrijven die het kunnen maar ze vragen er 

ook veel geld voor, dus het is zoeken naar de mensen 

die willen helpen. Voorbeeld, vroeger op de basisschool 

was het probleem de speeltuin was vies en niet 

geordend. Waarom gaan we het niet samen opruimen? 

Daar moest ik aan denken bij dit vraagstuk. Hij wilde 

graag iets oplossen, en omdat hij het uitsprak zijn we 
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het met elkaar gaan doen. Dat moeten we misschien 

doen in de maatschappij, elkaar stimuleren om te 

helpen maar ook die mensen op te zoeken zodat er 

meer mensen gaan helpen. 

• Nog iets waar ik aan dacht. Kwam met mijn klein zusje 

van 1,5jaar, ze kan net lopen, wat later bij het Ballorig, 

het laatste uurtje ofzo. Overal lagen ballen buiten 

de ballenbak op de grond. Bij iedere volle zak met 

ballen die kinderen inleverden kregen ze een snoepje. 

Kinderen willen graag helpen om die volle zak aan 

te leveren.

• Iets met school aanvullen, school kan zich op heel wat 

kinderen focussen. Kinderen die niet goed zijn in 

wiskunde maar wel super goed in biologie, die blijven 

zitten/zakken omdat ze dus talent van wiskunde missen. 

Daarmee zeg je dat ieder individu bepaalde talenten 

mist.

• Emotioneel en mentaal leer je niets op school. Wat wij 

leren en hoe je pleister moet verzorgen maar mentaal 

leer je het niet. Heb je het bijvoorbeeld zwaar thuis, je 

leert er niet hier mee om gaan. Dat heeft echt iets met 

welzijn te maken.

• Ook met verdienmodel.

• Van de week, op de sportschool, hield iemand de deur 

voor me open. Wat netjes, heel fijn en ik sprak mijn 

dank uit. Je geeft een klein beetje geluk en dat wordt 

doorgegeven met de kleine dingetjes, als individu 

maar als iedereen het doet dan heel veel impact op de 

hele wereld.

• Het onderwijs zou eruit als volgt uit moeten komen 

te zien, innerlijke gesteldheid wordt om aandacht 

gevraagd door onze docent.

• Het komt er allemaal maar weer bij, en er wordt niet 

gekeken naar reorganiseren of vernieuwing.
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• Onderwijs zou flexibel moeten zijn, iedere individu 

reageert anders. 

• Het personaliseren gebeurt nu veel met tablets.

• Maar je stroomt nog steeds op een niveau, met kaders 

en eisen in.

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Wat ik over 10-15jaar zou willen zien in de krant als 

voorpagina, is een opening van een studentenwoning 

complex. Niet zomaar eentje. Tegenover bij ons in 

zuidoost is er al eentje gebouwd, maar die is nog steeds 

ouderwets. Het gebouw is nieuw, maar van binnen is 

het ouderwets. Het zijn echt kamers en alleen wonen. 

• Wat misschien vooral voor studenten veel beter zou 

zijn, als we socialisering op school en werk hebben ook 

meebrengen naar huis. Ik woon in een flat, vroeger bij 

mijn oma, iedereen was kennissen van elkaar en kwam 

bij elkaar langs. Tegenwoordig steeds minder.

• In Turkije met een neef naar zijn woningcomplex 

geweest, bepaalde diensten zitten al in het 

studentenwooncomplex, zorg/huisarts, winkels en 

animatie. Het is niet heel veel maar de mensen die 

daarbinnen zijn, komen wel bij elkaar.

• Community woning, samenstelling van gezinnen 

wonen samen.

• Architect aan tafel, dus dat kunnen we organiseren?

• Iets opgeschreven waar ik al jaren naar streef, ‘van wel 

begrepen eigenbelang naar duurzame solidariteit’, 

de nieuwe coöperatie invullen. Welbegrepen eigen 

belang is oude term van Raiffeisen Bank, maar die 

fase zijn we voorbij moeten we naar solidariteit kijken. 

Duurzame solidariteit.

• Wat mij betreft, neuro inclusiviteit. Er wordt te weinig 

met neurodiversiteit rekening gehouden.

• Je krijgt een eenmalige diagnose, je zit in een flow, en 

wanneer hulp op een laag pitje kan zetten dan is dat 

mogelijk. Dus wanneer je in een dal komt hoef je dan 

niet direct weer de diagnose fase in, want de diagnose 

dat is al bekend.

• Neuro inclusiviteit zou vermeld moeten worden in de 

Europese en Nederlandse grondwet. Er staat nu wel 

in dat je niet mag discrimineren. Maar dan wordt er te 

veel gedacht in lichamelijke handicap maar er is ook 

mentale discriminatie.

• Medicijnen, mijn broers medicijn wordt in heel veel 

landen vergoed maar in Nederland krijgen we het niet 

vergoed. De importeur kan het niet voor goede prijs 

aan klein aantal mensen verkopen. Prijs in Nederland 

wordt nu namelijk, zoals in ieder land, apart uit 

onderhandeld. Je zou moeten kijken naar hele EU. In 

totaal EU het aantal patiënten, kun je de leverancier 

niet meer uitspelen tegen elkaar. Via de politieke 

belangen behartigen.

• Kantoor in Oegstgeest, woningbouw stichting ga ik 

wat voor doen. Maak een kantoor voor ze, geen elektra, 

geen water, alles zelfvoorzienend. Uiteindelijk kwam de 

prijs ervoor en toen zei het bestuur tegen de prijs, daar 

gaan we het niet voor doen.

• Geen gas, geen water, geen elektra, het kan over 

10 jaren.

• Meer fietssnelwegen in plaats van autosnelwegen. Het 

verbaasde mij een 10/12 jaar geleden dat er midden in 

Rotterdam, grote school een fietsenstalling leeg stond. 

Niemand kwam meer op de fiets, oude school van voor 

de oorlog, jongelui, vmbo-school, midden in de stad. En 

komen voortaal met metro en tram.

• Gratis OV.

• Kent u Lidl zero? de eerste energie-circulaire supermarkt 

an sich is zelfvoorzienend en blijft de energiemeter op 

nul. Dit zou meer gehanteerd moeten worden.

• Meer buyer-based en hergebruik wonen. Dan heb je 

hergebruik van materialen voor het bouwen van het 

huis. Zodat je bij verbouwing of afbreken dat huis ook 

weer kan hergebruiken.
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• Of social entrepreneurship - met elkaar duurzaam/

lange termijn organisaties. Organisaties richten zich op 

sociaal doel in plaats van economisch doel. Ik hoop daar 

in de loop der tijd in mijn loopbaan carrière inzicht aan 

te geven.

• Geestkracht, de generatie na ons, bewonderingswaardig 

zo hier aan tafel. Blijf zo fanatiek streven. Het is 

waardevol. Als eenling kun je het verschil maken in 

je straat, dorp, universiteit. Maak het verschil. Kleine 

impact is ook voldoende. Vermenigvuldig die zaken.

• Meer impact maken met elkaar, dus kijk hoe je dat 

samen kunt doen.

• Streven met andere mensen, is makkelijk samen werken.

• Je houdt het met samenwerking ook makkelijker vol.

• Verander educatie in Nederland en educatiesysteem 

staat aan top van Europa.

• Nederland werkt vanuit zijn talenten, krachten 

en betekenis.

• Nieuwe vakken op school maken scholieren studenten 

echt gelukkig.

• Issues met engagement en burn-outs, wat was dat 

ook alweer?

• Hulp vragen en samenwerken en samen in de betekenis 

van resultaten boeken is het nieuwe normaal.

Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Belangrijk is, denk ik, politieke engagement en politieke 

steun. Dat de politiek stappen wil zetten omdat mensen 

zich er ook hard voor gaan maken.

• Overige partners, terugleggen bij Rabobank.

• Neurodiversiteit? Wat is dat eigenlijk? 

Neurodiversiteit. Normaal, en je hebt mensen die 

in hun hersenen net iets anders zijn dan ‘normaal’. 

Bijvoorbeeld ADHD, dyslexie, verbindingen in hersenen 

liggen anders. 

Vaak zitten daar ook weer hele talenten achter maar 

deze mensen vallen vaak uit het schoolsysteem.

• Dyslexie, apart klanten panel hoe werkt dit? Forum voor 

jongeren, agrariërs, waarom is dezelfde bijeenkomst er 

niet voor deze klantgroep. 

• Ga kijken naar eigen klantcontact en structuren en evt. 

diversiteit panels opstarten. Een inclusieve bank, voor 

iedereen makkelijk te begrijpen. Dat die vraag voor 

iedereen ingevuld kan worden.

• Samenwerking, je hebt altijd een helpende hand nodig. 

Mensen nodig met ambitie, mindset, dan gaat het 

je lukken.

• Je moet problemen ook wel kenbaar durven maken. 

Niet alleen alles zelf willen oplossen, maar ook om hulp 

willen vragen.

• Samenwerken. 

• Om educatie te kunnen veranderen dan heb ik expertise 

nodig. Dus ik vraag al diverse personen aan te schuiven.

• Duurzaamheid ook, lokale krachten in gemeenschap 

bundelen. Ik weet van jantje dat die daar goed in is. Ken 

uw klant, dat verwacht ik van Rabobank.

• Met mensen samenwerken die ambitieus zijn. Met 

mensen die punctueel zijn om iets te organiseren, dan 

weet ik zeker dan kom ik tot dat punt. Leer de mensen 

ook beter kennen.

• Graag zou ik Rabobank aankijken. Letterlijk dit jaar hele 

land door gereisd, alle geweldig mooie initiatieven 

blijven lokaal. Als je in staat bent er een landelijke 

community van te maken en de lokale betrokkenheid 

blijft waarborgen krijg je de multi-player. 

• De lokale initiatieven weten het niet elkaar, dus zijn 

het eilandjes.

• Initiatieven die lopen zijn vooral welvaart gericht, 

coöperatie zou optelsom van mensen moeten zijn.
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• 

• Hopelijk kunnen we verwezenlijken dat iedereen mee 

kan doen. Dat mensen en talenten gewoon ingezet 

kunnen worden. Dus als ik een organisatie binnen kom 

lopen de samenstelling van werknemers anders is, en 

de bijdrage van eenieder wordt gewaardeerd.

• Uiteindelijk hoeven we niet harder te applaudisseren 

voor Wiebe Draaijer dan de dame die de prullenbakjes 

verschoont. We dragen allemaal bij. 

• Of bijvoorbeeld op een industrieterrein. Daar wordt te 

weinig onderhoud gepleegd, en daar kunnen wel een 

paar uur mensen worden gebruikt om dat onderhoud 

uit te voeren. De bedrijven gaan die mensen voor een 

paar uur niet inhuren. Dus als wij daar overkoepeld 

vanuit Rabobank krachten kunnen bundelen, zoeken we 

naar oplossingen.

• Welvaart is ook inkomen, en veelal echt welzijn.

• We moeten terug naar een basis inkomen.

• Geld is niet belangrijk maar wat doe ik met mens, en 

wat doen de mensen met elkaar.

• Het begint natuurlijk wel ergens, als je kijkt naar de 

piramide van Maslow. Als je geen uitkering gerechtigde 

bent, dan heb je geen inkomen en zij kunnen eeuwig 

bij papa en mama blijven wonen.

• Hoe past het binnen de bank? Je mag ze niet 

lastigvallen want er is nu andere prioriteit

• Hoe durven we over regels heen te stappen? Wiebe 

raakte het wel aan in zijn speech.

• Dare!
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Fase 5: Verwezenlijken

• Hoe gaat u het vormgeven?

• Het is belangrijk, maar hoe kom ik bij leden van 

commissarissen aan tafel. 

• Wil graag met engagement en andere mensen een 

plan maken.

• Er wordt al heel veel gedaan, maar ik zie dat als 

ledenraadslid en klant niet terugkomen.

• Koppel je ook terug naar de ledenraad? Maar we willen 

het ook zien. Vroeger digizine, dat missen we wel.

• Deel vooral verhalen. Rabo moet echt meer vertellen. 

Hoe moeten de mensen het van elkaar weten?

• Ledenraad, bijvoorbeeld. Wist ik niet eens.

• Spreek graag mijn zorg uit, dat je steeds gebonden bent 

aan krappere verdere regels. Hoe ver krijgen we het 

apparaat mee? Beknotting van vrijheid, durven we dat 

uit te spreken.

• Maar als bank zijnde, moet je ook zorgen dat je niet 

meer in de schandalen komt. Nette organisatie, 

groots belang.

• Anders ben je niet meer geloofwaardig op andere 

thema’s.

• Het geld de boete die we voor Mexico affaire betalen 

hadden we ook in clubkascampagne kunnen steken.

• Ik ben alleen komen te wonen sinds vorig jaar, Woon 

in een boomwoning, prachtige kamers met een 

stukje grond langs de Rijn. Woonhuizen zijn heel 

klein. Geen aansluiting nodig, de grond pacht ik 

wordt nooit eigendom. Dat soort initiatieven zouden 

omarmt moeten worden en zou Rabobank zelf 

moeten experimenteren.

• Er zijn overeenkomsten, we hebben beide 

geen hypotheek.

• Regels hebben en niet meer de vrijheid geven 

aan de individuele adviseur, regels waar we aan 

moeten voldoen.

• Heel goed, en eigenlijk wat ik van iedereen een 

beetje eruit haal is dat we hulp willen geven en hulp 

willen aanbieden.

• In mijn plannen, studentwooncomplex, om het waar te 

maken heb ik geld nodig. Goed te doen op school, hard 

werken, in de tussentijd kan ik hulp geven en aanbieden 

en dat kan in kleine zin of grote zin zijn. Tussen buren, 

familie, school, leraren kan overal.

• Crowdfunding platform alleen dan voor kennis? 

Platform om kennis bij elkaar te komen.

• Rabobank zou tweesporig moeten gaan, 

maatschappelijk belang en het harde geld bedrijf.

• Hoe ga je dan als klant met dit idee naar de Rabobank?

• Het allerbelangrijkste is om alles voor de gemeenschap 

te doen. Niveau maakt niet uit, maar daar word je zelf 

ook gelukkig van. 

• Veertig jaar lang hebben we zoveel mogelijk gedaan 

wat we konden en we hebben daar een lintje voor 

gekregen, en dat is interessanter dan een dure auto. 

• Voor een ander wat doen en naar een ander kijken!

• Missen nu hoe we het grootschalig kunnen vormgeven, 

want op individu gebeurt het al.
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Tafel 12

Dialoogbegeleider:  Margriet Bruinsma

Verslaglegger:  Netty Kolsteren

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• Richard de Moel, bouwondernemer Goldewijk/Studio 

We Build in Doetinchem. Focus liefde en verbinding.

• Sanne Braam, studente master psychologie, loopt 

stage in Leeuwarden, is ledenraadslid Rabo Assen en 

Noord Drenthe. 

Maatschappelijk vraagstuk woontevredenheid, begint 

altijd thuis.

• Brigitte Hulscher, Almere, Sparkle Now, prof. op 

gebied van verandermanagement, merkt dat mensen 

door stress, zorg, angsten ziek worden organisaties. 

Persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap.

• IJsbrand Snoeij, Barneveld, eigenaar zorgboerderij 

“t Paradijs”, Hier wordt zorg kinderen met autisme 

gecombineerd met demente ouderen. Omgeving 

draagt veel bij voor mensen.

• Maikel Martens, Rabobank Horst Venray, student ROC 

Nijmegen juridisch management, is lid van Jongeren 

Forum. Overheid te veel gefocust op cijfermatig kijken 

en veel minder met gevoel. 

• Udo Waltman, Raamsdonksveer, Ingenieursbureau, lid 

van rvc Rabobank Amerstreek. Is continue bezig met de 

sociale balans.

• Marie Louise Beerling, Zeist, carrière in ontwikkelings-

landen, nu toegelegd op koken. Vanuit ervaring in 

ontwikkelingslanden graag dat mensen overal hetzelfde 

zijn, niet te veel onderscheid. Regering moet dit beter 

aanpakken omdat dit macro issues zijn.

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Wat zijn de issues die we willen aanpakken, hebben 

wij ervaring.

• We missen persoonlijke ontwikkeling en groei, 

levenslang leren, iedereen heeft het recht om te 

leren. Inzichten die je krijgt zou ik iedereen gunnen, 

ontwikkeling als mens zou dan iedereen beter uit de 

voeten komen. Mensen blijven hangen in hun oude 

omgeving dat is veilig. Meer risico’s nemen.

• Persoonlijke ontwikkeling is niet meer voor iedereen 

toegankelijk door leenstelsel.

• Schuld van 20.000 daarom is het vaak een drempel om 

onderwijs te volgen. Is een speerpunt wat niet goed 

geregeld is.

• Discussie levenslang leren dat het goed zou zijn voor 

mensen, maar er is een grote groep mensen die in 

banen zitten die geen behoefte hebben om te leren. 

Persoonlijke ontwikkeling moet dat via opleiding 

en onderwijs. Sommige mensen hebben hier geen 

behoefte aan. Het heeft te maken met waarde. Leren 

niet alleen een studie volgen maar ook persoonlijk 

leiderschap, je hebt altijd een keuze theorie van Covey, 

je bent bewuster. Je hebt keuzes.

• Levenslang aanbieden of levenslang blijven ontwikkelen 

voor de één wel belangrijk voor de ander totaal niet. Is 

de financiële opleiding wel belangrijk? 

• Ontwikkelen is de wikkel er afhalen en de waarde ter 

discussie stellen.

• Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. 
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• Meerdere mogelijkheden om uit te kiezen. Bij 

duurzaamheid is het vanuit je hart, mensen kiezen 

anders vanuit het hoofd. Het zou mooi zijn als mensen 

teruggaan naar gevoel, emotie is minder relevant als je 

maar de beweging in gang zet. 

• Bij leiderschapstrainingen wordt er nooit gevraagd waar 

je energie van verliest, die vragen worden nooit gesteld. 

Leren uit ervaring ook in organisatie. Andere vragen 

stellen en anders het gesprek in gaan. Opdracht ligt bij 

bedrijven en op scholen. 

• Persoon moet zelf de keuze maken waar halen zij de 

ontwikkeling vandaan, uit bijvoorbeeld koken of uit 

mijn kinderen. 

• Levenslang ontwikkelen in verschillende fases, wanneer 

het iemand anders beter past. 

• Iedereen is verschillend, sommige mensen zijn met 

leren klaar na schoolperiode, maar anderen willen weer 

door ontwikkelen.

• Bij Telfort zitten beste mensen op de beste plek. 

Coachgesprekken zijn daar in het leven geroepen, 

daaruit bleek dat sommige mensen op de verkeerde 

plek zaten, sterk van het bedrijf. De kracht is dat mensen 

zelf realiseerden dat ze niet op de goed plek zaten, 

bewust zijn bevorderen. 

• €10000 op tafel en dan geven aan de zorgboerderij. We 

doen dat niet, we zijn weg van de basis. 

• Meer naar basis gaan om stukken op te lossen. 

• Arbeidsmarkt in de ontwikkeling.

• Arbeidsmarkt en inkomen scoort heel goed, 

crisis gehad.

• Sociale en maatschappelijke thema’s die scoren 

stuk minder.

• Weinig balans tussen economie en samenleving  

vraagstukken.

• Voedsel en duurzame voeding mee bezig, beroerd met 

het klimaat, veel stikstof uitstoten.

• Voeden van de wereld, maar iedereen is te dik en 30% 

eten verspillen we.
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• Gaat te goed in NL, we staan niet meer stil bij specifieke 

issues. Bijvoorbeeld op een duurzame manier voedsel te 

verbouwen waar kwetsbare mensen bij betrokken zijn.

• Fantastisch om te zien wat dieren allemaal doen 

bij mensen.

• Groen kan veel meer betekenen voor mensen

• Mensen weten niet meer waar voedsel vandaan komt, 

dan wordt het minder gewaardeerd.

• Succes zorgboerderij is kleinschalig, kiezen niet voor 

mechanisatie er zijn nu meer mensen betrokken bij 

voedsel. Boerderij nodigt uit om zelf betrokken te zijn.

• Voorbeeld van autistische jongen die een koe zag 

met bloed bij horens. Verzorgt de koe 2 weken daarna 

wordt hij niet meer gepest en heeft geleerd dat hij ook 

belangrijk is (net zoals de koe), dat is de metafoor en 

wordt niet meer gepest.

• Andere manier leren kijken kan veel opleveren 

voor de maatschappij. Daar liggen ook kansen. De 

hele menskant.

• Zorgboerderij gefinancierd vanuit de markt, ander deel 

wordt door de gemeente en zorgverzekeraars betaald. 

Hypotheek? Hoe kan Rabo hieraan bijdragen.

• Voorbeeld van een manege ook voor sociaal 

arme mensen bestemd. Banken moeten niet zo 

moeilijk doen om te willen financieren. Krijg je ook 

maatschappelijke waardering.

• Bank moet meer dit soort initiatieven nemen die niet 

altijd winst opleveren. Uitdragen en zichtbaar maken.

• Vraag naar hypotheek, jongeren hebben 

studieschuld en wonen thuis. Bank opdracht om de 

maatschappelijke agenda te bekijken en wat kan de 

bank daarvoor betekenen.

• Een concept ontwikkelen spaar wonen. Om te sparen 

om hypotheekschuld op te lossen. Op het vlak van 

uitvoering merk je veel obstakels, bank heeft andere 

verplichtingen. Rabo kan zelf de maatschappelijke 

thema’s vormgeven. Hoe de bank dit verder 

kan brengen.

• Return of investment vs de social return of investment. 

Beloon de impact.

• Banken hebben geen idee wat er in de weg staat om dit 

op te lossen.

• Bank heeft te maken met een toezichthouder en die is 

niet gewend om coöperatief mee om te gaan.

• Lopen vast in de systeemwereld, als er anders gewerkt 

wordt dan pas komt de verandering, vernieuwing.

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Parkachtig landschap met een watertje. 

• Breder bekijken heel simpel 50% van de systemen weg 

dan ontstaat er nieuwe mogelijkheid om een echte stap 

te creëren.

• Mensen met wensen: wereld veel mensgerichter, in 

gesprek gaat zonder te oordelen. Open.

• Woonprobleem, als de systemen weg zijn, dan zou dat 

probleem opgelost zijn.

• Hier (in Nederland) is het fantastisch goed. 

• Banksysteem werkt tegen, bewust zijn. 

• De wensen van mensen hoe een huis er uit zou kunnen 

zien is anders dan de huizen die gebouwd worden. 

• Stedelijke ontwikkelaars blijven in oude patronen. Wil je 

verder moet je digitaal worden, maar de juiste mensen 

komen niet aan tafel. Dit geldt voor alle sectoren. Om 

te innoveren en te vernieuwen heb je andere mensen 

nodig. Als je met oplossingen wilt komen andere 

manier met output omgaan.

• Andere mindset en waarden. We zitten vol met 

oude referentiekaders.

• Te veel gericht op normen en regels, richten niet op 

de waarde.

• Bereiken meer met samen aanpakken, uit de systemen 

en minder regels.

• Juiste thema’s? Grootste uitdaging om de gap tussen 

verschillende onderdelen op te pakken.

• Te veel geld wordt uitgeven aan bureaucratie. 

• Steeds ander probleem, klimaat en dan stikstof.
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• Met meerdere partijen in een vroeg stadium 

alles bekijken.

• Waar is iedereen mee bezig, wiel wordt steeds opnieuw 

uitgevonden, eindeloos vergaderen. 

• Niet elkaar in de weg zitten met alle projecten. Eigen 

agenda voeren en koste wat het kost aanhouden.

• Creativiteit van mensen aanspreken dan komen er 

goede oplossingen.

• Bureaucratie geeft ons ook een bestaan. Klimaat en 

duurzaamheid moet meer belicht worden.

• Lucht gunnen in het gesprek. 

• Wie heeft het gesprek met de problemen om het aan 

te pakken met de juiste mensen aan tafel? Het gesprek 

moet een afspiegeling van de samenleving zijn.

• In het gesprek komen kost tijd, maar er moeten ook snel 

besluit genomen worden.

• Onderdeel van 1 Europa, veel regels komen jaren later 

pas naar voren. Het kost tijd om invloed uit oefenen op 

regelgeving en dan zijn de besluiten al genomen.

• Hoe betrokken zijn we bij Europa. Hoe krijg je meer 

verbinding met de besluitvormers?

• Hoe worden we gehoord? Kleine minderheid altijd aan 

het woord waar blijft de grote zwijgende meerderheid. 

• Mensen denken dat niet naar hen geluisterd wordt.

• Maatschappijen worden groter dus er wordt gevraagd 

om controle.

• Er zijn systemen omdat er verantwoording wordt 

afgenomen. Mensen willen veiligheid.

• Informatiebijeenkomsten worden weinig bezocht.

• Vroeg stadium in gesprek hoe willen wij 

draagvlak creëren.

• Wat wil je en wie kan je betrekken.

Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Structuur systeem ombuigen, aan de kern veranderen.

• Heeft de Rabo een rol? Niet alles maar 1 of 2 heel grote 

items echt doen.

• Meer met elkaar het gesprek aan gaan hoe we met 

elkaar dingen oplossen. Op het gebied van projecten 

meer draagvlak creëren, verbindende partner op stellen, 

zowel lokaal of landelijk, platform ontwikkelen. Iedereen 

die zich bij het onderwerp betrokken voelt. 

• Serieus meer aandacht bij maatschappelijke 

vraagstukken en initiatieven die de oplossingen 

waarborgt. Rabo kan dit goed faciliteren. 

• Hoofd, hart en handen meer met elkaar verbinden. Veel 

dingen veranderen om aan de slag te gaan. In kleine 

stapjes gewoon doen.
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• Goede voorbeeld geven, rolmodellen meer naar voren 

brengen, invloed uitoefenen op de politiek.

• Politiek in Den Haag kijken naar elkaars agenda. Rabo 

meer invloed hebben op de agendering.

• Cultuur veranderen door ander leiderschap.

• Creatief vermogen ontsluiten dat aanwezig is.

• Minder beperkingen in systemen.

• Meer open en wat kunnen mensen zelf.

• Wil je meer weten vraag dat dan aan de partijen. 

• Belangrijk is dat ruimte wordt geboden voor 

persoonlijke ontwikkeling op het moment dat het 

hen past in die persoons’ leven, en financieren en/of 

faciliteren waar mogelijk is. Betrek de klant zelf. Zoals 

bijvoorbeeld hoe wil je het huis hebben.

• Dan krijg je het droombeeld wat je met elkaar 

wil bereiken.

• Zoek klanten die liefde hebben voor de thema’s die 

belangrijk zijn. Om zo de toekomst met elkaar mooi 

te maken.

• Kortere lijnen, doelgroep dichter bij besluitvormers.

• Minder regels en systemen.

• Rabo minder regels opstellen meer coöperatie meer 

waardevolle impact nastreven.
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Tafel 13

Dialoogbegeleider:  Maaike van Leeuwen

Verslaglegger:  Alex van Boggelen

Fase 1: Verkennen – kennismaken
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.

• 74 jr. gepensioneerd. Veel vrijwilligerswerkzaamheden, 

en direct betrokken bij de Zonnebloem. Een sterk 

maatschappelijk vraagstuk is eenzaamheid. Ook 

mensen met een beperking hebben aandacht nodig, 

denk hierbij aan telebankieren. Deze doelgroep blijven 

betrekken is een thema in de maatschappij. Twee feiten 

uit de krant: 600.000 kinderen wonen in woningen die 

niet voldoen aan kwaliteitseisen. 4 op de 5 studenten 

hebben last van angst en depressie. Behoeft direct 

aandacht ook vanuit de Rabobank.

• Bijna 50 jr. getrouwd 3 kinderen. Is vertegenwoordiger 

van de bank Zuid-West Friesland. Heeft 8 jaar in 

ledenraad gezeten, betrokken. Heeft als trouw lid de 

ledencertificaten en geeft aan blij te zijn dat deze erg 

hoog in koers staan. Is lid van de bank voor het leven. 

Is coöperatief ingesteld en komt uit de agrarische 

wereld. Rabo moet opstaan en zich uitspreken over de 

maatschappelijke discussies rond stikstof en de plofkip 

discussies. We zijn een vereniging van leden! ‘Shit’ in 

het buitenland zoals Libor is waardeloos. Als het met 

de leden goed gaat, gaat het met de maatschappij 

ook goed.

• Boerendochter en werkzaam bij Rabo sinds 2006. Taak 

binnen de Bank is om de diversiteit te stimuleren. 

Rabo wil afspiegeling van de maatschappij zijn. 

Belangrijkste maatschappelijk vraagstuk is polarisering, 

feit dat groepen mensen tegenover elkaar staan is een 

groot probleem. Ziet als taak van Rabo om dit terug 

te dringen.

• Woonachtig in Rhenen, 33 jr. en 3 kinderen. Zit 6 jaar in 

de ledenraad en zit ook in commissie coöperatie. Mw. is 

ook actief in jongerenraad. Is consultant/adviseur in het 

sociale domein met name de jeugdbescherming. Groot 

voorstander van participatiemaatschappij. Heeft last van 

mooie praatjes, begin vooral eerst eens bij jezelf. Stel de 

vraag, welke invloed kun je uitoefenen?

• 55 jr. geboren in Achterhoek en heeft 3 kinderen. Werkt 

bij Rabo sinds een jaar en heeft een journalistieke 

achtergrond. We zijn te veel een concern en te weinig 

een coöperatie. Less is more, de focus is soms weg. 

Rabo moet zich onderscheiden vanuit de coöperatie. 

Urgentie zeggen we wel maar er gebeurt nog te 

weinig, bv. klimaat en boerenprotest, Rabo moet 

zich uitspreken.
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• 20 jr. MBO student. Opleiding in administratie. Ik vind 

automatisering een bedreiging. Studieschuld zie ik als 

een bedreiging omdat ik het niet breed heb. Ben bang 

dat ik later geen huis kan kopen. Hoop dat Rabobank 

hier wat aan kan doen.

• 53jr. zit in de entertainment en is al 30 jaar klant en lid. 

Is nu 7 jr. ledenraadslid in Den Haag. Samenwerken vind 

ik heel belangrijk, maatschappelijke vraagstukken zijn 

vaag en ver weg. Liever in het hier en nu kijken. Vanuit 

Den Haag vind ik dat welzijn een zeer belangrijk thema 

is. Moet helaas eerder weg. 11.00 uur.

• Nog een jongere i.v.m. < 35 jr. Werkzaam bij stichting 

Alzheimer Nederland. Maatschappelijk thema is om 

langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit gaat fors 

toenemen i.v.m. leeftijd/vergrijzing. Kansen voor Rabo 

om hier een rol in te spelen, maar ook de samenleving 

in zijn totaliteit. Dementie is een maatschappelijk 

probleem, dementerende leven 8 jaar in ziekte waarvan 

6 jaar thuis (aandachtspunt).

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

king tot de grote maatschappelijke vraagstukken gedeeld.

• Dementie neemt toe (280.000 mensen hebben een 

vorm van dementie en dit aantal zal verdubbelen in 

2040). Rabobank kan rol spelen in bv. tegengaan van 

financieel misbruik bij deze doelgroep. Maar ook wat 

kan Rabo betekenen in het onderzoek naar de oorzaak 

naar dementie? Het is een drama om te zien hoe 

mensen zichzelf verliezen.

• Mantelzorgers hebben het zwaar we moeten dit 

samen oplossen.

• Onderzoek naar dementie maar ook in een breder 

perspectief is een item waar Rabobank mogelijk een rol 

in kan spelen. 
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• Het stimuleringsfonds Rabo is een mooi middel om op 

kleine schaal lokaal het verschil te maken, dit zou zeker 

moeten blijven en moeten uitbreiden. Mensen vergeten 

dit niet, en nemen dit mee.

• Ik geloof in generatie bankieren.

• Geautomatiseerde stemsystemen door leden zoals 

clubsupport sluit helaas groepen mensen uit die niet 

aangesloten kunnen zijn op dit verhaal/systeem (denk 

aan verstandelijk gehandicapten, zij missen dan wellicht 

ook de lokale steun binnen zo’n geautomatiseerd 

systeem). Voetbalverenigingen scoren altijd hoog, 

maar een stichting die de gehandicapten helpt krijgt 

vaak weinig.

• Jongeren zien als een berg op dat ze na hun studie 

moeten starten met (studie) schulden, bang dat ze 

daardoor geen huis kunnen kopen en huizen zijn duur. 

Dat is een probleem waarin Rabo een rol moet spelen. 

• Stress bij jongeren is enerzijds door studiedruk en 

ook door de studieschuld. Deze stress geeft ook 

gezondheidsproblemen die weer een weerslag 

hebben op studenten. Keuze in de juiste studie is 

hierdoor enorm bepalend, een ‘tussenjaar’ geeft direct 

financiële problemen.

• Als maatschappij hebben we een probleem met 

jongeren (educatie voor de rijken) wat langere tijd kan 

doorlopen. Rabobank kan meer opstaan voor deze 

doelgroep bij de politiek.

• Vanuit jongerenforum is dit ook bekend, educatie is zeer 

belangrijk en moet niet weggelegd zijn voor de ‘rijken’. 

Rabobank moet hiervoor gaan staan.

• Verschillen zijn landelijk ook te groot. Friesland heeft 

meer ruimte en is goedkoper in huisvesting. Hoe 

kunnen wij en de Rabobank die verdeling in Nederland 

beter inregelen.

• Automatisering is een bedreiging, als je nu een 

opleiding doet in werkzaamheden die kunnen worden 

weg-geautomatiseerd is dat een bedreiging. Rabobank 

kan hier wat in betekenen, want heeft zelf ook veel 

administratieve taken weggesaneerd. Nu moeten 

mensen weer terugkomen i.v.m. CDD-werkzaamheden. 

Had Rabo niet kunnen omscholen?

• Rabobank moet verantwoordelijkheid nemen, 

mensen die buiten de boot vallen door ‘verouderde 

opleiding’ omscholen naar functies die in de toekomst 

belangrijk zijn.

• Coachen van jongeren die problemen ervaren door 

druk/stress zou vanuit de Rabobank kunnen worden 

gefaciliteerd. Denken aan een systeem opzetten om dit 

te realiseren. 

• Keuze opleiding i.v.m. maatschappelijk ontwikkelingen. 

Hier kan Rabobank de verbinding leggen door inbreng 

kennis en kunde.

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar meer gaan 

helpen (participatiemaatschappij). Wees concreet, wat 

doe je nu om elkaar te helpen. 

• Bedrijven zouden mensen moeten faciliteren om tijd 

vrij te maken om elkaar te gaan helpen. Rabobank 

moet trendsetter worden (in CAO vastleggen!). Maak 

medewerkers vrij om dit te ondernemen. Past goed bij 

de coöperatie.

• Echte interesse in elkaar, klein beginnen en gewoon 

doen en zoek elkaar op in vrijwilligers werk. 

• Winst Rabobank is enorm en er gaat veel te weinig 

terug naar de maatschappij! Dit moet anders.

• Lokale bestuurders zijn veel te afstandelijk en te zakelijk 

geworden, te veel gericht op efficiency. 

• Lokale Rabobank medewerkers moeten zo EUR 

1.000,- kunnen weggeven voor goede initiatieven in 

het werkgebied.

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

ambities voor de toekomst? En hoe ziet de samenwerking 

eruit?

• Veel geven door leden maar kan altijd meer, coöperatie 

is leidend. Je brengt wat in en je moet wat bijdragen 

aan wat een ander nodig heeft. 
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• Leden en klanten van de bank moeten altijd 

gelijkwaardig zijn of je nu een groot of klein 

bedrijf bent.

• Lid zijn van Rabobank moet lonend zijn in harde 

euro’s voordeel.

• Coöperatie Rabobank zou als sociaal vangnet 

moeten fungeren.

• Rabobank is groot geworden uit het ‘kleine’ en heeft 

het nu verlaten. We moeten terug naar het ‘kleine’ via 

lokale netwerken.

• Weer dichtbij komen, lokale bankkantoren moeten 

weer terug.

• Initiatief van ‘opzomeren’ inzetten: Met de straat 

gezamenlijk gaan schoonmaken en daarna samen BBQ. 

Het werkt echt om klein te beginnen. Rabobank kan 

hierin initiatief nemen.
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• Flying doctors concept toepassen. 1. Thuis de 

basismiddelen via een EHBO kist. 2. Belondersteuning is 

tweede stap. 3. Als het echt niet gaat komen ze je halen. 

Rabobank zou dit concept kunnen adopteren. 

• Niet vanuit commercie denken bij de 

lokale betrokkenheid leden Rabobank, 

participatiemaatschappij is elkaar helpen, hier kan 

Rabobank faciliteren.

• Campagne gestart om NL dementie-vriendelijk te 

maken. Omgangsvormen zijn gedefinieerd hoe te 

acteren. We moeten meer de tijd nemen en bewust 

zijn. Rabobank kan voorbeeldfunctie vervullen door 

medewerkers/leden in te zetten. GOED is de slogan. 

GOED = Geduld, Oogcontact, Even nadenken, 

Dankjewel.

• Goed omgaan met elkaar, maatschappij is te gehaast. 

Ideaal is om met elkaar meer de tijd te nemen. 

Rabobank voorbeeldgedrag.

• Marktteams zijn ingezet als commercieel middel om 

signalen te genereren, is schandalig. Niet doen.

• Kringkantoren is te afstandelijk. We moeten terug naar 

lokale banken die all-finance aanbieden.

• Hulpmiddelen zoals digitaal ontwikkelingen (app) meer 

inzetten om mensen te bereiken.

• Gewoon de ideeën die er zijn uitvoeren, niet te 

veel nadenken.

• Employability stimuleren zodat mensen niet buiten de 

boot vallen.

• Vrijwilligers werk is belangrijk, iedereen moet 

samenwerken, Rabobank voorop.

• Er moet een plek zijn waar mensen heen kunnen om 

hun problemen te delen.

• Rabobank is een plek waar je hulp kunt halen.

• Rabobank moet terug in de samenleving, dichtbij.

• Sport is verbindend, lokaal terugbrengen en stimuleren.

• Muziek is verbindend, lokaal terugbrengen 

en stimuleren.

• Zoek elkaar op en begin hierbij al op jonge leeftijd, 

voorlichting geven door Rabobank.

Fase 4 en 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.

Fase 4: Vormgeven – concretiseren

• Training volgen in het principe van GOED = Geduld, 

Oogcontact, Even nadenken, Dankjewel

• Vertellen is makkelijker dan doen, oplossing zoeken in 

klein beginnen.

• Niet lullen maar poetsen.

• Te veel erover praten maar we doen steeds minder!

• Contact zoeken met de maatschappij in de breedte.

• Rabobank moet helpen om persoonlijke problemen op 

te lossen.

• Begin bij jezelf, hier moet op gestuurd worden.

• SIRE-campagnes zitten op bewustzijn maar echt wat 

doen is zeer beperkt, lijkt op Rabobank. Dit moet 

echt anders.

• Lokale successen moet je landelijk groot maken.

• Medewerkers Rabobank krijgen dubbele verhalen en 

signalen, 100 KPI’s maar wel coöperatief zijn?

• Coöperatie kennis en kunde bevorderen met behulp 

van experts (psychologisch bekijken).

• Gebruik de Rabobank app om locatie gebonden push 

signalen aan klanten/leden/medewerkers te geven 

zodat je concreet en direct wat coöperatiefs kan doen 

en iets kan betekenen voor de samenleving. 

Fase 5: Verwezenlijken

• We spreken af om een app-groep te maken met de 

naam tafel 13 en proberen binnen een maand concreet 

een actie te doen voor de maatschappij. 
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4. Uitkomsten Mentimeter

Als afronding van de bijeenkomst werd gezamenlijk de uitkomst van alle dialoogtafels  

opgehaald. De deelnemers werden de volgende vragen gesteld: 

1. Wat is uw belangrijkste inzicht van deze sessie?

• Het houden van een open blik is 
essentieel om verder te komen

• Interessant deelnemers die impact 
leveren

• Onderwijs en samenwerking zijn 
de basis!

• Verbinding creëren
• Betrokkenheid
• Verdiepen
• Verbinden
• Bewustwording 
• Eigen regie en 

verantwoordelijkheid nemen 
• Samen doen
• Samen werken aan oplossingen
• Collega’s zijn optimistisch, van 

goede wil, vol vertrouwen in de 
mensen en de toekomst

• Rabo kan en moet veel verbinden
• Veelheid van opinies
• Rabo laten verbinden
• Leden zijn ambassadeurs, 

benut dat!
• Dialoog sessies verbinden  

waarden gebaseerd
• Maatschappelijke vraagstukken 

zijn te groot, begin klein! Begin in 
je eigen leefomgeving, wat kun 
je zelf al doen? Kan de Rabobank 
dat faciliteren? Daarop sturen bij 
haar medewerkers, ambassadeur 
laten zijn.

• Verbinder
• Grote vraag
• Gevarieerd, ver uit elkaar liggend
• Samen denken samen doen
• Kwetsbaren
• Rabo (groen) gas erop!!!!
• Luisteren naar elkaar
• Landelijke samenwerking 

ledenraden
• Samen eerlijkheid
• Interactief. Inspiratie. 

Maatschappelijk belang.
• Geen
• Passie bij elkaar brengen
• Samenhorigheid, kennis en ideeën 

delen met elkaar.
• Verschillende perspectieven

• Het op kaart brengen wat men 
vind en wat men denkt en met de 
informatie die we op kaart zetten 
ergens aan beginnen.

• Goeie inzicht
• Verbinden, delen en gunnen
• Veel ideeën en inzichten, we 

moeten verbinden
• Verbinden
• Worsteling bank en 

maatschappelijke vraagstukken
• Maatschappelijk belang
• Armoede, voedselverspilling en 

woningnood
• Samenwerken verbinden kracht 

van netwerken
• Prima en open
• Samen verder
• Goed luisteren geeft veel 

informatie en leidt tot 
betrokkenheid

• Rabobank is anders doordat 
Rabobank coöperatief kan denken 
en werken

• Toekomstgericht willen handelen, 
inclusiviteit, optimisme

• Bevlogen
• Nuttig. Vaker doen. Relevant.
• Bereidheid
• Verbindend betrokken leden
• Rabo kan en moet het verschil 

maken bij verschillende 
maatschappelijke vraagstukken

• Luisteren
• verbinden
• Rijkdom, doen! Verbinden,
• Breed Positief
• Gezamenlijke betrokkenheid
• Diversiteit
• Meer en meer wordt duidelijk dat 

de Rabobank echt al heel veel doet
• Dichterbij werkelijk gaan uitvoeren
• Dat Rabobank er niet alleen voor 

het financiële werk staat, maar dat 
Rabo wil meedoen.

• Ervaringen delen en verbinden
• Toekomststoel
• Minder recht op iets opeisen, meer 

gunnen/delen

• Met kleine stapjes kan je 
veel bereiken.

• Dialoog leidt tot verbinding.
• Coöpereren is een werkwoord
• Verbinden
• Verantwoordelijkheid. Inspiratie. 

Ambassadeur. De wereld 
veranderen, ook ik ben belangrijk

• Rabo dichtbij, verduurzaming, 
coaching van initiatieven, 
coachende verkoop, samenleving 
in balans

• Maatschappelijk ondernemen
• betrokkenheid creëren
• Dat een bank meer kan 

betekenen dan alleen financiële 
dienstverlening

• Geen
• Iedereen laten meekomen
• Betere catering met meer oog voor 

duurzaamheid
• Dat nog te weinig mensen het 

belang inzien van vrouwen 
participatie en gelijkheid

• Verbinden
• Meer inzichten en kennis delen en 

samen aan de slag!
• Netwerk, delen, verbinden
• Verbinden
• samen naar oplossingen zoeken en 

Rabo wil meedoen
• Verdiepen en verbinden met elkaar   

kansen om elkaar te helen en te 
stimuleren

• De verschillende benadering van 
lokale  benadering

• Inclusiviteit
• Jezelf gehoord voelen.
• Gehoord worden
• Verbinden
• Dat ik meer te weten ben gekomen 

over hoe andere mensen naar de 
Nederlandsche economie kijken.

• Dialoog verder uitbreiden
• Verbinden 
• Ambitie
• Inzicht
• Iedereen is bereid tot 

samenwerking



Pagina 88 Verslag Landelijke Dialoog 2019 Oktober 2019

• Inclusiviteit
• Nuttige bijeenkomst. Maak gebruik 

van expertise LR
• Mensen kunnen echt samen 

komen om actie te ondernemen
• Inspiratie over duurzaam voedsel
• Inclusiviteit bevonden
• Er zitten hele krachtige en 

talentvolle mensen aan onze tafel 
die iets betekenisvols doen en 
aanjagers zijn voor verandering

• Verminder beperkingen (bijv. 
Systemen en bureaucratie) waar 
mogelijk

• Samen
• Netwerken gebruiken
• Oor hebben voor een ander
• Delen
• Verbinden
• Inspiratie
• Regio project, duurzaam opzetten, 

met lokale partners voor lokale 
vraagstukken

• Netwerk verbinden voor 
kennisdeling en actie

• Breng samen
• In gesprek gaan met jongeren, naar 

jongeren luisteren
• Verbinden van vruchtbare ideeën
• Delen van kennis
• Zo veel betrokkenheid
• Fantastisch om met elkaar gesprek 

aan te gaan
• luisteren en verbinden
• Onderwijs middelbaar
• Groei
• Actie
• Burger in de lead, Rabo 

ondersteunt

• Inzichten vanuit 
verschillende perspectieven.

• Maak tijd voor elkaar, leer 
luisteren,  oprechte interesse, geen 
cosmetische trucjes.

• Geen
• Ondernemers vertrouwen
• Meer geld in de handen van 

vrouwen. Lead by example.
• Spin in het web
• Samen aan de slag!
• Maatschappelijke betrokkenheid 

tonen
• Verbinding over sectoren heen
• Wat bindt ons i.p.v. wat 

onderscheidt ons
• Kennis delen
• BWI
• Inzetten op om mensen vanuit 

kracht, talent en betekenis te laten 
handelen. Ruimte geven

• Vraag alles wat je wilt weten! Ook 
aan doelgroepen die niet voor de 
hand liggen (bijv. Kinderen)

• Beinvloeden
• Inzicht krijgen
• Nieuwe inzichten
• Zelf faciliteren, en blijven 

stimuleren
• Samen milieuprobleem aanpakken
• Kruisverbanden
• Focus op platteland
• met kennis en beschikbaar zijn
• Coöperatief dividend
• Jeugd
• Betrokkenheid
• Samenwerken
• Verbinden

• Kennis en mensen beschikbaar 
stellen

• Verzin manieren om om je 
beperkingen heen te werken en 
betrek je klant daar ook bij op 
directe wijze bij

• Coalities creëren
• Niet lullen maar poetsen
• Enthousiasme
• Onderzoek financieel bijstaan
• Luisteren
• inspireren
• Meedoen onderwijs
• Jongeren
• Samenwerking
• Jongeren meer betrekken
• Nadenken over grote zaken die 

een doorbraak kunnen creëren
• Leiderschap tonen
• Gevarieerd
• Ethiektafels
• Onderwijs
• Influencers
• Ledenraden met jongeren
• Influencers
• Ledenraden met jongeren
• Samen in je eendje
• Zichtbaar
• Niet winst meten maar ook 

maatschappelijke bijdragen 
meetellen

• Cohesie
• Waardevol
• Experimenteren
• Gewoon doen
• Iedereen
• ++
• Jongeren
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2. Welke kansen ziet u om maatschappelijke vraagstukken  
samen aan te pakken?

• Vraag raak!
• Benut relaties van Rabo 

(ecosysteem)
• Financiële educatie door Rabo op 

scholen
• Lokale initiatieven centraal 

oppakken
• Praktisch klein, dichtbij en concreet 

maken
• Lokale initiatieven steunen bijv. 

zonnepanelen, lokaal food, milieu
• In brede samenwerking
• Open communiceren geen 

vooringenomenheid
• Samenwerking en participeren
• Community’ s opzetten en samen 

doen
• Mens en potentieel gericht 

samenwerken
• Meer vragen stellen
• Veel kansen! Begin klein, maak 

het groots!
• Delen van kennis, verbinden en 

netwerken
• Wordt lid v.d. Ledenraad
• Door het klein te maken behapbaar
• Sociaal ondernemerschap & inzet 

leden
• Betaalde projectleiders
• Specialistenteams laten 

samenwerken
• Teams formeren en faciliteren tot 

concreet resultaat
• Actief op lokaal niveau gewoon 

doen
• Onderwijs
• Samenwerken netwerk bank en 

Bank
• Samen streven naar gelijke kansen
• Diverse ideeën met verschillende 

groepen
• Publiek, privaat en particulier 

betekenis geven en van groot 
denken naar klein doen

• (Lokaal) Verbinden
• Bewust worden
• Veel kansen m.b.t. samenwerking 

bedrijfsleven en onderwijs.
• Verbinden
• Via ledennetwerken communities
• Best practices delen

• Samenwerken met respect 
voor iedereen.

• Luisteren naar jongeren
• Begin klein, zoek het om de hoek.
• Voedsel verbindt
• Duurzame voeding, proteïne 

transitie, creëren van bewustzijn, 
onderwijs als motor voor 
toekomstig verdienvermogen.

• Samen met Rabo werken aan 
duurzaamheid. Rabo kennis delen 
t.a.v. duurzaamheid. Investeren in 
onderwijs

• Samen met elkaar het gesprek 
aangaan. Minder zeggen dit is wat 
we willen NEE WAT WILLEN JULLIE

• Grote kansen, wel vanuit 1 bank
• Samen luisteren, erkennen en doen
• Samenwerken tussen bank, 

berdrijfsleven (ook MKB) en 
onderwijs

• Verbinden van initiatieven
• Het moet met leden en de bank 

samen
• Bij jezelf beginnen
• Verbinden
• Meer samenwerken met 

verenigingen die expertise hebben 
op lokaal niveau

• Groot denken klein doen
• Vraagstukken breed via socials 

onder de aandacht brengen 
(beeld/geluid)

• Houd het compact. Het kan ook in 
kleine groepjes.

• Installatie van burgerraad bij 
belangrijke maatschappelijke 
beslissingen

• Mensen met transitiemoeite samen 
meenemen

• Verbinding. In gesprek gaan 
met jongeren.

• Rabo brengt mensen bij elkaar, 
netwerken van Rabo, andere 
landbouw

• Door samen dingen te doen i.p.v. 
alleen met iemand zoals een bank 
als begin

• Grotere netwerken creëren; samen 
kom je verder

• Door coalities te vormen en 
leiderschap te tonen

• Jong volwassen de ruimte geven in 
de brede zin van het woord

• Samensterker fonds
• Gezamenlijke uitvoeringsagenda 

en aanpak.
• Energietransitie
• Regionale samenwerking
• samenwerken, lokale initiatieven
• Samen met elkaar er over 

nadenken  en een plan bedenken
• Pas probleem
• Zoek verbinding, vindt je kracht, 

ZIE de ander, het geheel
• Verbinding tussen jong en oud
• Door te netwerken
• Onderwijs verbeteren
• Door samen te werken en de 

ideeën van verschillende mensen 
aan te horen.

• Ruimte is er nu nog pakken
• Sociaal kapitaal gebruiken 
• Groots klein doen
• Waar een wil is, is een weg
• In gesprek blijven
• Blijf in dialoog,
• Elkaar begrijpen
• Doelgroepen combineren, denken 

aan verschillende doelgroepen, 
richten op de juiste intermediairs!

• Openstellen
• Partijen aan elkaar verbinden
• Kennis overdracht
• Netwerk met ondernemers 

overheid beïnvloeden
• Milieu lokaal oppakken 
• Lokale initiatieven steunen bijv. 

zonnepanelen
• In brede samenwerking aanpakken
• Verbinden en betrekken bij 

probleem
• Verbinden politieke agenda
• Delen van kennis, stimuleren van 

innovatie (onderdeel zijn van 
diverse ecosystemen)

• Jongeren meer betrekken en 
kartrekker laten zijn

• Rol als service integrator oppakken
• Kleinschaligheid
• Openhartig
• Klein beginnen
• Vertrouwen
• Food Forward
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• Lokaal en over sectoren heen
• Verbinden
• Meer oog voor elkaar hebben
• Door naar elkaar te luisteren en 

elkaars aan mening te horen.
• Sky is the limit
• Kijk naar talent, niet alleen 

opleiding
• Voorlopen op maatschappelijk vlak 

door kennis delen en te verbinden

• Minder oplossing gericht meer 
vraaggericht

• Circulaire economie
• Verbinding met bedrijfsleven
• Kracht van jongeren
• Schokeffect nodig
• Meedoen
• Van ja maar naar ja en
• Kennis delen, inzet, netwerk 

en middelen.

• Educatie en jongeren erbij 
betrekken

• Van ja maar naar ja en
• Iedereen een persoonlijke CO

2
 

paspoort
• Diverse duurzame vraagstukken
• Jongeren
• Honger
• Niet Of maar Hoe 
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3. Hoe kan Rabobank hieraan bijdragen?

• Faciliteer en financier de 
persoonlijke ontwikkeling van de 
klanten wanneer het hen past in 
het leven en vind een manier om 
beperkingen te omzeilen

• Zorg dat je aan tafels zit
• Concrete oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken 
rekening houdend met 
verschillende groepen

• Door vanuit Centraal meer te 
luisteren en te acteren naar  Lokaal

• Financieren sociale  
ondernemingen

• Geld en middelen, bijv. ledenraad 
bij betrekken, medewerkers en 
ledenraad actief inzetten bij bijv. 
lespakketten, hulp bij sollicitaties

• Meedenken en meewerken bij 
grote maatschappelijke problemen

• Zich meer als coöperatie profileren 
en minder als bank

• Met name medewerkers faciliteren 
en doen

• Communities
• Voorbeeld functie
• Door medewerkers te faciliteren!
• Kennis en netwerk delen, initiëren 

en verbinden
• Uit ivoren toren nóg actiever 

de maatschappij in met  kennis, 
investeringen en netwerk delen

• Door zich lokaal (nog) meer te 
profileren

• Initiatieven uit de stad 
ondersteunen met kennis uit de 
bank

• Mobiele adviseurs bij elke lokale 
bank

• Verbinden, durven ondernemen en 
focus (1 ding groot en goed)

• Betaalde projectleiders
• Ledenraad meer betrekken bij 

marktteams en de specialisten
• Geld
• Door stimulerende producten aan 

te bieden
• Gastlessen geven aan 

middelbaar onderwijs voor een 
beter beroepsbeeld.

• Van intentie naar doen. Geen 
excuses

• Dieper de wijken ingaan

• Connecties leggen tussen klant en 
bedrijf

• Financieren
• Ideeën geven aan verenigingen
• Dien en doe kracht globaal
• Verbinden, kennis te delen en 

initiatieven sociaal- en financieel te 
ondersteunen

• Eigen netwerk inzetten
• Rol van verbinder. Stimuleren
• Samenwerken met grote 

bedrijven om het werk te kort te 
verminderen en minder valide 
mensen toch te laten kunnen 
werken

• Verbinden van partijen
• Kennis en ervaring delen 
• Invloed uitoefenen bij overheid
• Samen met leden en medewerkers 

Rabobank in gesprek met klanten 
en prospect

• Ledenraad uitbreiden
• Prioriteren door coöperatieve KPI’s 

op te nemen
• Vraag en aanbod bij elkaar 

brengen, niet alleen van geld
• Match maker uitwisselen 

docenten met bedrijfsleven. 
Traineeship a.s. ondernemers 
met microfinanciering.

• Netwerk beschikbaar stellen
• Omzeilen
• Samen met elkaar
• Meer als Coöperatie bekijken dan 

als bank
• Dichterbij de samenleving, nu echt! 

Geen stenen maar mensen!
• Voorbeeldfunctie, faciliteren, 

stimuleren
• Delen van kennis en kunde
• Duidelijker aangeven wat de 

Rabobank allemaal kan betekenen
• Medewerkers indoctrineren 

en zorgen dat de coöperatieve 
uitgangspunten werkelijk geleefd 
worden

• Lokale energie bieden
• Sponsor maatschappelijke 

initiatieven en streef gezamenlijke 
doelen na.

• LT denken stimuleren
• Passende rol, aanjagend 

(aandacht besteden)

• Toon / deel concrete voorbeelden, 
maak ze begrijpelijk en toepasbaar

• Burgers meer betrekken. Jeugd 
met name

• In dialoog gaan, luisteren, werkelijk 
willen horen wat er speelt en daar 
dan iets mee doen

• Niet lullen maar poetsen
• Actief verbinden. Bewust van de 

omgevingen. Welke vragen zijn er.
• Verkopers coachen vanuit hun 

expertise lokale initiatieven, 
verkopers de straat op,

• Door financieel en maatschappelijk 
bij te dragen en niet laten wachten 
maar meteen doen

• Lead by example
• Ondernemend bankieren
• Platform bieden
• Verbinden, netwerk eb kennis ter 

beschikking stellen
• coöperatief bankieren als startpunt 

voor sector aanpak
• De dialoog houden      en in 

gesprek gaan met de ondernemers
• Kennis in ledenraad benutten
• Voorbeeldfunctie
• Netwerken beschikbaar stellen
• Door de kracht te gebruiken 

die Rabobank heeft. Zoals hun 
contacten gebruiken

• Stimuleren 
• Betrokken zijn
• Door voorlichtingen te geven aan 

verschillende scholen en mensen 
die het nodig hebben

• Veel meer het voortouw nemen
• Kennis delen
• Zichtbaar zijn
• Het voortouw nemen
• Blijven communiceren
• Meer luisteren i.p.v. zenden.
• Als voorbeeld fungeren, bv: fruit IP 

gebak trakteren bij een dialoog
• Lokaal kennis blijven delen en 

faciliteren
• Meer naar buiten gaan en 

ondernemender denken en doen
• Inbrengen van kennis en 

netwerken
• Consument inzicht geven in CO

2
 

footprint van voedsel
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• Verbinden van lokale initiatieven 
op landelijk niveau om versnelling 
aan te brengen

• Vraag ook eens andere niet voor de 
hand liggende doelgroepen

• Eigen mensen het veld insturen
• Grenzen oprekken
• Rolmodellen en projecten tonen
• Inspirerend
• Betere propositie (Binq, ING, 

Triodos)
• Lokaal onderscheidend zijn!!!
• Proactief zijn
• Milieubetrokkenheid tonen
• Kennis delen
• Kennisdeling
• Denken in efficiënte voedselketens

• Centraal en lokaal op haar 
aansluiten zorg dat iedereen de 
juiste informatie heeft

• Inzetten op jongeren
• Verbinding
• Lokale energie bieden
• Lef hebben en er voor staan
• Heldere besluitvorming 

communiceren
• Vraag het aan leden i.p.v. zelf te 

bedenken
• Rabo medewerkers de straat op
• Kennisdeling
• Sturende rol oppakken in 

belangrijke maatschappelijke 
thema’s

• Medewerkers hiervoor faciliteren
• Inspireren

• Bescheidenheid afschudden
• DOEN!
• Meer luisteren i.p.v. zenden
• Meer inclusiviteit van andere 

culturen
• Neem voortouw
• Story telling
• Faciliteiten maar ook zorgen voor 

doen.... partijen verbinden en actie 
komen

• Minder bureaucratisch
• Jongeren
• Midden in de samenleving blijven 

staan en acteren
• Duurzaamheid in investeringen
• Verbinden en faciliteren
• Laat Rabo gezien worden als een 

influencer
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4. Deze bijeenkomst in één woord?
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5. Overzicht deelnemers

Eva Alofs, Brigit Antens, Johan Baars, A Bakr, Edwin Bark, 

Jacqueline Beekman, Cees Beemer, Marie-Louise Beerling, 

Theo Bergonje, Joy Bindraban, Sanne Braam, Jetty 

Brockhoff, Alexander de Bruin, Max Christern, Elly Christ-

Hazelhof, Marlinda Cluistra, Chris den Daas, Albert de Vries, 

Hartger van Diest, Josette Dijkhuizen, Piet Dijkstra, Wiebe 

Draijer, Jay Drigpal, Nabil El Malki, Abdelilah El Malki, Fred 

Ensel, Ted Freerkstra, Monique Gajadhar, Dick van der 

Giessen, Rita Grootendorst, Frans Heemskerk, Sebastiaan 

Hoeboer, Jeroen Hollestelle, Nely van der Horst, Brigitte 

Hulscher, Domien van Iersel, Sami Jaaoini, Maarten Janse, 

Saskia Joha- van Abswoude, Laura de Kinkelder, Daan 

Klijn, Melvin Kolf, Wil Koning, Petra van de Laar, Margriet 

Lautenschutz, Ben Loef, Sieneke Loef, Frank Lubbers, 

Amin El Mansouri, Chaimae El Marid, Maikel Martens, 

Jane Martie-Chatlein, Alex Meijvis, Menno Middeldorp, 

Noël van Middendorp, Richard de Moel, Henry Mons, 

Jeroen Mulder, Anton Nap, Dick Nederend, Toy Oka, Tristan 

Oosterhoorn, Ghizlane Ouazil, Jacqueline Pieters, Kirstin 

Poot, Roeli Pot, Kees Reeuwijk, Roderik Reinstra, Debbie 

Rooms, Jordi van Rootseler, Françoise Rost van Tonningen, 

Isa van Sandwijk, Gerard Schraverus, Willem Sluijs, Tomas 

Snels, IJsbrand Snoeij, Fred van Sprang, Marijn Steegstra, 

Paul Stolwijk, Willem Tabak, Marjan Trompetter, Mason 

Tully, Arianne van Soest, Roelof Veldhuizen, Nehkomi 

Veldt, Johan Verburg, André Vermeulen, Albert de Vries, 

Udo Waltman, Elbert Westerink, Dominique Wieman, 

Chloe van Wijk, Focko Zwanenburg
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6. Colofon

De Landelijke Dialoog 2019 is een initiatief van Rabo Research, Kenniscentrum Bankieren  
voor Nederland.

Projectteam
Team Dialoog Expertisecentrum: Barbara Broeks,  

Dee van Ekeris, Christel Hoeksema, Maaike van Leeuwen 

en René Schoone.

Organisatorische ondersteuning
Isa Hoeksema, Esther Manders, team facilitair

Stand van het Land 
Rabo Research: 

Menno Middeldorp, directeur Kennisontwikkeling  

Rabobank.

 
Gesprekbegeleiders Dialoog
Rabobank Dialoog Expertisecentrum:  

Barbara Broeks, Maaike van Leeuwen. 

Rabobank dialoog ambassadeursnetwerk:  

Leo Akkermans, Margit van den Berg, Magriet Bruinsma, 

Ineke Haan, Roy Hellings, Ronald Korpershoek,  

Bernita van der Kreij, Dorine Reuling, Guul Smeets,  

Jan Ummenthum, Willeke Waller

Gesprekverslagleggers Rabobank
Henk de Boer, Alex van Boggelen, Hermen Brokelman,  

Linda Draad, Yvonne van Genugten, Lieke Hoogteijling, 

Netty Kolsteren, Stefan Louwers, Kim Mulder,  

Jenny de Nobel, Paul van der Pol, Ellie Venema,  

Harry Weijers 

Beeldverslagleggers 
Denkschets

Fotografie 
Patrick Siemons 

Video 
Rabobank

Locatie 
Rabobank
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