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1. Inleiding 
 

Hartelijk dank voor je bijdrage tijdens de bijeenkomst op 10 september waarin we met elkaar in 

dialoog gingen over het onderwerp ‘Financiële redzaamheid’.  De centrale vraag luidde: ‘Welke 

kansen en mogelijkheden zien we om financiële redzaamheid lokaal aan te pakken/te versterken’. 

 

In dit verslag vind je een totaaloverzicht van de inzichten die zijn opgehaald. De inzichten uit deze 

bijeenkomst worden door de bank geanalyseerd. Deze analyse leidt tot thema’s die een gezamenlijke 

agenda op het onderwerp voor de regio vormen. 
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2. Opzet van de bijeenkomst 
 

Programma  

20.15 uur           Inleiding door Jelmer Algra 

20.30 uur In dialoog   

22.00 uur           Plenaire terugkoppeling inhoud / Mentimeter 

22.15 uur Afsluiting   

 
 
Dialoog 
De dialoog werd volgens de methode van ‘waarderende gespreksvoering’ vormgegeven en begeleid 
door getrainde gespreksleiders. De gespreksleiders begeleidden de dialoogtafels door de vijf fasen 
van de AI-Dialoog. Als eerst was er een kennismakingsronde. Daarna werden de deelnemers 
gevraagd hun eigen ervaringen delen. In de derde ronde deelden deelnemers hun droom. Tot slot 
konden zij in de laatste rondes aangeven wie en wat er nodig is om kansen/dromen te realiseren en 
wat hun eigen actie daarin is.  
 
Deelnemers 
In totaal waren er tijdens de bijeenkomst 4 dialoogtafels met in totaal 53 deelnemers; 4 
commissarissen, 35 ledenraadsleden, 2 directieleden Rabobank LNWF, 4 medewerkers Rabobank 
LNWF, 4 verslagleggers en 4 dialoogbegeleiders. 
 
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. Deze uitkomsten van de bijeenkomst zijn verwerkt 
in dit verslag en worden gedeeld met de deelnemers van de bijeenkomst. Vanuit deze input uit de 
dialogen worden vervolgens vervolgstappen in kaart gebracht.  
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3. Verslag dialoog 
 
Per fase lees je hier de inbreng van de dialoogdeelnemers aan de vijf dialoogtafels terug. 

Fase: Verkennen 
 
Tafel 1: 

Wie, woon, werk Associatie centrale vraag 

Collega, Franeker, Rabo Werkgroep fin.vitaal. Dagelijks klanten  

Agrarier, Franeker,  Te makkelijk, vroeger eerst sparen en dan kun je wat kopen  

Franeker, melkveehouder Graag dat de bank bij de mensen langs gaat om te begeleiden. 
Structuur brengen is belangrijk. 

Leeuwarden, werkzaam in 
vastgoed 

Studenten: is lastig om een hypotheek te krijgen. Studenten 
met vroegtijdige schuldenlast is een maatschappelijk probleem   

Franeker, in zorg&welzijn 
gewerkt 

Problemen zorgverzekering, eigen risico. Schrik van de cijfers 
van de Rabobank  

Leeuwarden, 20 jaar Rabo, 
nu mediator 
echtscheidingen 

Door echtscheiding veel mensen in de financiele problemen  

St Anna/Stiens, 
agr.medewe 

Kan stoppen met werken wanneer hij wil. Dit onderwerp heeft 
niet veel impact 

Franeker, soc.dienst  Realiteit: Harlingen de meeste werkloosheid en dat blijft, van 
de zee komt steeds minder (werk, vis etc)  

Harlingen, rekruter Merkt bij werknemers: bij de dag leven na salaris, vaak wordt 
er gevraagd om een voorschot te storten 

Leeuwarden, landelijke 
bijeenkomst  

Nederland zit aan de top van conjunctuur, toch veel armoede.  

 
Tafel 2: 

Wie, woon, werk Associatie centrale vraag 

Gepensioneerd Ouderen hebben moeite met digitalisering, dit is zorgwekkend. 
Ouderen educatie. 

Zelfstandige Mensen met weinig geld zijn opener als je ze persoonlijk 
benadert, ze zullen niet snel toegeven dat ze problemen 
hebben. 

Adviseur DBZ, budgetcoach Klanten met problemen zien we het meest. Rabobank kan heel 
veel betekenen. 

Ledenraadslid Franeker Telebankieren is moeilijk. 

Architect Openbare spreekuren zou een goed idee zijn. Mensen helpen 
is maatschappelijke taak. 

Werkzaam bij gemeente 
o.a. op gebied van 
duurzaamheid 

Duurzaamheid hangt ook samen met financiële 
zelfredzaamheid, omdat mensen duurzame oplossingen te 
duur vinden (zoals led lampen). Hier zou je een financieel 
product voor kunnen ontwikkelen 

Autodealer Mensen sluiten te snel leningen af. 

Organisatieadviesbureau in 
gezondheidszorg 

Rabobank moet weten wat er speelt door contact te zoeken 
met maatschappelijke organisaties. 
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Melkveehouder en lid RvC Rabobank medewerkers geven financiële voorlichting op 
scholen. Hier kunnen we nog meer aan doen, bijv. ook in 
buurthuizen. 

Harlingen, eigen bedrijf Mensen die problemen hebben kunnen vaak niet goed met de 
computer omgaan. 

Directievoorzitter Mensen weten vaak niet eens wat er speelt in hun financiën. 

Agrariër Ook oudere mensen kun je nog opvoeden op het gebied van 
financiën. 

M&C Adviseur Rabobank 
Noordenveld West 
Groningen 

We hebben wat te doen aan voorlichting en bewustwording. 

 
Tafel 3: 

Wie, woon, werk Associatie centrale vraag 

Commissaris Studerende dochter die het eng vindt om schulden te krijgen.  

Manager Business Support Geld is thuis een belangrijk onderwerp, studerende dochter. 
Ziet veel verschil bij andere studenten, zij bouwen veel 
schulden op. Zorgen: hoe moet dit allemaal in toekomst? 

Directeur Bedrijven 
Rabobank LNWF 

Heeft bij Rabo ingevuld wat hij moet sparen om in toekomst 
op zelfde manier door te leven. Is erg geschrokken van de 
hoge bedragen. Beseft dat hij het goed heeft maar wil het later 
ook leuk hebben.  

Harlingen, architect Schrikt van genoemde cijfers. Vraag hoe kan je dit 
bespreekbaar maken. Is dat taak van bank? Wat kunnen we 
doen? 

Harlingen, ondernemer MKB-Harlingen. Schrikt niet van cijfers. Vindt dat ouders er al 
op lagere school mee starten. Overheid heeft hierin 
belangrijke rol. Vroeger losten we alles (schulden) af. Nu leeft 
jeugd anders.  

Franeker, Gemeente: HRM, 
salarisadministratie 

Ervaring: salarisstrook begrijpen mensen niet. Steeds meer 
mensen (jeugd) snappen het niet. Denkt dat bank hier rol in 
kan vervullen. De bank doet al heel veel. Pensioen staat onder 
druk. Rabobank kan daar een rol in vervullen.  

Leeuwarden, heeft 
communicatiebureau 

 Ziet communicatie als oplossing. Lenen geeft later uitdagingen 
met lenen voor woning, veel studenten weten dit niet.  

St Annaparochie, 
melkveehouder, 2 kleine 
kids 

Vindt sparen belangrijk. Ziet jeugd in sport met dure telefoons 
en dure abonnementen. Vroeger leerde je eerst werken dan 
uitgeven. Nu leer je hand ophouden en uitgeven. Andere 
mentaliteit. Hij maakt zich minder zorgen om de mensen met 
een aflosvrije hyp. Meer zorgen om kinderen  

Harlingen Geen studerende kids, ziet wel in omgeving de keuzes die 
kids/ouders moeten maken om financiële gezonde toekomst 
te hebben. Vroeger was naar de bank gaan met spaarpot een 
standaard zaak. Nu vraagt zij zich af wanneer ze met haar kind 
naar de bank moet gaan. Geeft voorlichting over water op 
scholen. De jeugd is de toekomst. Ze ziet dat ouders de 
ouderbijdrage niet kunnen betalen. Het geld op de goede 
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manier besteden is de uitdaging en ziet soms verkeerde 
uitgave patronen.  

Leeuwarden, apotheker Mensen vermijden zorg i.v.m. kosten 

Leeuwarden Werkzaam geweest in ICT, daarna in gespreksgroepen op 
beleidsmatige kant jeugdzorg etc. Heeft unieke positie, door 
gezondheidproblemen kan hij veel in gesprek met mensen 

 
Tafel 4: 

Wie, woon, werk Associatie centrale vraag 
Dialoogbegeleider  

Verslaglegger   

  

Woonachtig in Marsum.  
Werk: Gemeente Waadhoeke 
(projectleider dienstverlening) 

Verbinding die de bank kan maken met de gemeente. Bijv. hoeveel 
mensen zitten er in de bijstand? Gebiedsgericht verbinding maken.  
 

Werk: AB Vakwerk 
(uitzendkrachten) 

50% van onze werknemers is niet zelfredzaam. Als wij het salaris niet 
op tijd uitbetalen, dan staat de telefoon roodgloeiend. Mensen die 
financiële problemen hebben, melden zich ook vaker ziek. 
Werkgevers moeten met hun medewerkers in gesprek. Ook mensen 
die een baan hebben, kunnen het financieel moeilijk hebben.  

Woonachtig in Leeuwarden. 
Gepensioneerd. Voorheen 
werkzaam als 
bedrijfseconoom, manager en 
directeur.  

Als bank zou je meer geld moeten investeren in educatie van 
kinderen in plaats van sport e.d.  

Woonachtig in Hallum. 
Gepensioneerd. Doet 
momenteel vrijwilligerswerk.  

Oudere mensen die niet digitaal mee kunnen doen; hoe kunnen 
deze mensen hun financiële zaken nog op een nette manier doen 
zonder in de problemen te raken?  

Woonachtig in Stiens. 
Werkzaam bij Bouwbedrijf 
Kimsma in Leeuwarden.  

Mooi om mensen te motiveren die het niet heel breed hebben. Niet 
iedereen krijgt dat van huis uit mee. Ik denk dat we daar wel naartoe 
moete moeten werken, een gezonde portemonnee. Wat voor ons 
vanzelfsprekend is, is dat niet voor iedereen. Niet altijd op de juiste 
manier.  

Woonachtig in Leeuwarden. 
Werk: Accountmanager MKB 
bij Rabobank Leeuwarden.  

Ik heb o.a. meegewerkt aan Bank voor de Klas voor oudere kinderen 
(MBO). Hoe kijk ik vanuit mijn expertise naar 
ondernemingsplannen? Hoe nemen we studieschuld mee bij een 
financiering?  
De jeugd weet nog heel weinig; ik leef nu en ik zorg later. Dat vind ik 
heel jammer. Wat is lastig? Jongeren bewust laten worden. Dat vind 
ik lastig vanuit mijn positie.  

Woonachtig in Stiens. Werk: 
Directeur bij BV Sport.  

Wij zijn veel bezig met bewegen in de stad, ook in de 
achterstandswijken. Koppel geld aan bewegen. Je kunt niet vroeg 
genoeg beginnen, wel spelenderwijs.  

Commissaris. Gepensioneerd. 
Voorheen werkzaam in de 
biotechnologie.  

Mensen moeten zich bewust worden van geldzaken. Denk eens na 
wat er kan veranderen in je financiële positie, ook richting 
pensioenleeftijd.  

Akkerbouwbedrijf samen met 
familieleden.  

Het is de taak van de werkgever om goed toe te kijken op de 
werknemers hoe het met hen gaat. Bij ons op de Oudebildtdijk 
kun je een huis kopen voor € 80.000. Mensen in deze regio hebben 
vaak ook weinig te besteden.  
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Eigenaar van Hotel de Doelen 
in Franeker.  

Het begint met educatie en voorlichting. Werkgevers hebben ook 
een rol, maar ik vind het lastig om te beoordelen waar de scheidslijn 
ligt.  

Woonachtig in St. 
Annaparochie.  
Ex-boer en nog steeds 
ondernemer.  

Het begint op jonge leeftijd met educatie. Tegenwoordig is al het 
geld fictief, via een plastic kaartje. Vroeger kreeg je het salaris 
contant uitbetaald. Als je beurs leeg was, was het op. Dat is nu niet 
meer zo. Budgetteren en wat is de balans?  

 

Fase: Verdiepen  
 
Tafel 1: 

 Vroeger was het zo: elk dorp had zijn eigen bank. Iedere week 50,-. Als er dan eens 100 werd 
opgenomen, werd er gezegd: waar heb je 100 voor nodig? Men kende elkaar. In de zorg gewerkt: 
laaggeletterdheid, laag IQ, schulden liepen op, deze groep krijgt het steeds lastiger qua 
zelfredzaamheid. Bewindvoering geregeld: nu schuldenvrij 

 PGB werd door een maatschappelijk werker volledig opgenomen en de klant moet alles 
terugbetalen, omdat er niet bewezen kon worden waaraan het geld is uitgegeven. PGB is 
zelfredzaamheid, maar niet altijd als anderen er zich mee bemoeien/alles regelen> 
kwetsbaarheid. 

 Vroeger was er in St. Annaparochie een Alfabetiseringsronde: er kwamen 6 kinderen uit 1 gezin 
bij deze bijeenkomst. 6 kinderen die niet goed konden lezen/schrijven. School gefaald?  

 Kinderen kunnen veel te jong een telefoon kopen en alles bestellen 

 Eerst sparen om te kunnen kopen en niet via afterpay. Ze hebben t geld niet, maar kopen toch. 
Dan komen er deurwaarders waardoor de schulden nog meer oplopen. 

 Vanuit de Rabobank is voorlichting gegeven aan studenten (MBO/HBO): zij schrikken er van wat 
er mee genomen wordt bij aanvraag hypotheek (studieschuld, creditcard, bkr noteringen). 
Onwetendheid en naïviteit.  

 Ouders zijn verantwoordelijk, maar ook ouders zijn niet altijd capabel om de kinderen het bij te 
brengen. De wereld is zo snel aan het veranderen. Alles gaat online.  

 Studenten kunnen zomaar 1000 rood staan. Waarom? Constante roodstand omdat niet het 
volledige bedrag aan inkomsten binnen komt.  

 (Kinderen) willen meedoen en niet onderdoen voor anderen. Consumptiemaatschappij. 

 Creditcard aanvraag voor het buitenland. Bij de ene bank heel lastig, bij anderen (te) gemakkelijk 

 Voedselbank hanteert een systeem: door gemeente wordt doorverwezen, maar wordt ook 
getoetst op inkomen. Toch weten de Gemeentes dit, maar wordt door vrijwilligers bediend. Er 
kan juist een taak liggen voor de overheid. Voedselbankklanten krijgen max. 3 jaar lang  1x per 2 
weken een voedselpakket. Aanleiding: Komt dit door te hoge financieringen (op woningen)?? 
Mensen raken snellen hun baan kwijt ? Na 3 jaar is het afgelopen, en dan? 

 Raar dat mensen geen baan kunnen vinden, terwijl er in onze omgeving werk genoeg is.  
Iemand heeft gevraagd naar een baan in de kassen: Polen gingen voor en  ZZP-ers die onder de 
prijs werken worden vaak ingehuurd. 

 Inkomen is in het westen bijna het zelfde als bij ons, maar de kosten zijn veel hoger. Er hoeft 
maar een klein dingetje te gebeuren, of men zit meteen aan de grond. Als de werkloosheid stijgt, 
zakken de huisprijzen weer. Krijgen we een hele andere economie. 

 Door echtscheiding ontstaan ook vaak financiële problemen 

 Mensen die niet kunnen lezen of schrijven: wil iemand voorlezen, brieven zijn vaak te moeilijk. 
Mensen zijn daarin erg kwetsbaar. Je moet wel eerlijk blijven tegen deze mensen. En in Jip- en 
Janneke-taal communiceren. Daarin ligt ook een taak voor de Rabobank. 

 Lokaal: ga naar de mensen toe- help mensen aan werk door bijv. te netwerken onderling en 
elkaar te helpen. Je zult mensen gelukkig kunnen maken!  
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 Rabobank medewerkers hebben zelf ook veel voor de kiezen gehad, zijn deze wel capabel? De 
medewerkers zijn begaan met hun klanten en zien het als verlengstuk van hun functie. Het is juist 
fijn om iets meer te betekenen voor een klant! Aantal hebben de opleiding budget coaching, 
zitten in een werkgroep Financieel Vitaal, delen de ervaringen en kunnen hierin iets betekenen 
voor een klant of doorverwijzen naar de juiste hulp.  

 Is het wel aan een bank?  Primaire functie: beheren van geld, in- uitgeven van geld.  
In Franeker was vroeger de Nutsspaarbank, opgesteld voor sociale aspecten. De Rabobank is juist 
een sociale bank. 
Je bent klant voor het leven, dus de Rabobank moet er zijn voor alle levensfases 

 Zit er waarde in het lidmaatschap? Meer verschil met andere banken?  
Marktteams inzetten voor de lokale benadering, om mensen persoonlijk te benaderen. 
Cooperatiefonds is voor verenigingen, maar je zou t geld ook kunnen besteden om op 
(individuele) problemen in de regio aan te pakken. Netwerken is belangrijk: mensen kunnen 
doorverwijzen naar de juiste hulp. 
Wet Privacy, lastig om individueel iets te kunnen betekenen? Marktteam kan doorverwijzen> 
bijv. stg Leergeld voor het niet kunnen betalen van schoolreisje of lidmaatschap vereniging 

 De Rabobank verdiend geen geld aan mensen die schuldenproblemen hebben:  
Een loonbeslag kost een bedrijf € 13.000.  Als je dat kunt voorkomen? 
Bewindvoering kost ong. 120,- per maand. Gemeentes betalen bij of betalen alle kosten. Kijk 
hoeveel dat de overheid en maatschappij kost. 
Schuldsanering kost 100.000, maar bij eerdere signalering, kun je wellicht aan preventie doen en 
de hoge kosten voor de overheid/maatschappij besparen of verminderen 
 

Tafel 2: 

 Reportage gemaakt over vrouw met kinderen die niets kon betalen. Wanneer kinderen jarig 
waren werden ze ziek gemeld omdat er geen geld was voor traktaties. Schrijnend. Voedselbank 
zie ik in mijn omgeving. Ik heb een kennis met kinderen die het heel moeilijk had, kwamen we 
later achter. Men schaamt zich.  

 Vorig jaar kwamen 3 studenten op de bank die allemaal een studieschuld hadden, één van de 
studenten was hoogzwanger. 80% van de studenten weet niet wat een BKR notering is. Dit heeft 
heel veel impact op me gehad. We hebben daarna allemaal scholen bezocht om voorlichting te 
geven.  
We hebben een klant die laaggeletterd was en zij gaf aan dat wij als bank wat kunnen doen voor 
laaggeletterden. Maar kom er maar eens achter wie het zijn. We hebben hierover contact met 
het Friesland College.  

 Ik ken iemand in de bijstand; steeds maar formulieren invullen. Als het niet klopte, kwam er geen 
geld of een strafkorting. Dat is echt vreselijk. Op een gegeven moment zit je in een isolement. Je 
kunt in zo’n situatie ook niet sparen. Het is een vicieuze cirkel.  

 Ik maak dagelijks mee dat mensen zo slecht rekenen, ze rekenen zich rijk. Mensen realiseren zich 
niet dat ze voor een dure autolening rente moeten betalen. Zie de situatie met woekerpolissen. 
Laaggeletterdheid is een issue in deze regio. Die kunnen rekeningen niet lezen. 

 Veel zzp-ers de afgelopen jaren met bijv. een aflossingsvrije hypotheek. Ze vergeten wat het kost 
om een pensioenvoorziening te creëren. Hier moeten ze per jaar veel geld voor opzij leggen en 
dat gebeurt niet. Onwetendheid. 

 Ik begeleid veel mensen als vrijwilliger, het is een kwestie van een huishoudboekje. Het klinkt 
heel simpel, maar blijkt heel moeilijk. De bank heeft zorgplicht en zou mensen door kunnen 
verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Pas als mensen in de schuldhulpverlening komen, gaan 
hun ogen open. Dan is het te laat. Je zou dit voor moeten zijn. Het helpt als je iemand naast je 
hebt. Minikredieten in ontwikkelingslanden vind ik heel mooi. Dan nemen mensen hun eigen 
verantwoordelijkheid.  

 Je hebt je eigen onderneming thuis, met kosten en baten.  
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 Je moet wel de spelregels kennen, bijv. wat moet je doen voor later. Ik sprak met iemand die 
voor zichzelf is begonnen en die was tot de conclusie gekomen dat andere mensen met hetzelfde 
product twee keer zoveel vroegen voor het product. Ze had niet goed in beeld wat haar 
kostenposten zijn. Dat was niet op orde. Ze wist niet wat allemaal gedekt moest worden uit de 
inkomsten. Voorlichting is heel belangrijk. 

 Schuldaanpak is ook een belangrijk item voor de Rabobank samen met zelfredzaamheid en 
laaggeletterdheid. 

 Het Nibud adviseert kinderen om zoveel mogelijk contant te doen. Ik ben zo eigenwijs om tegen 
mijn kinderen te zeggen dat ze zoveel mogelijk digitaal moeten doen, dan hebben ze al een 
huishoudboekje. 

 We zijn bezig met Schuldenlab t.a.v. schuldenproblematiek. Hierin werken we samen met 
meerdere partijen, ook de gemeente, om een detectiesysteem op te zetten. Dit heet het Geld Fit 
programma. Bedoeling is signalen op te pakken. De ene klant vindt dit heel fijn, een andere klant 
wordt heel boos (betutteling). Je moet heel voorzichtig zijn qua privacy.  

 Aflossingsvrije hypotheken schijnt een probleem te worden bij mensen die met pensioen gaan. 

 Ik heb ervaring met een andere bank die telefonisch contact opnam bij een mogelijke 
problematische situatie. Vond ik positief. 

 Gemeente heeft energiecoach die bij mensen thuis komt voor advies, dan komen allerlei 
verhalen op tafel. Inzetten op financiële weerbaarheid. 

 
Tafel 3: 

 Begeleider: we beginnen met onderwerp jongeren. Wat komt er in je op? 

 Ik hoor prachtig voorbeeld over jongeren (boer) die nog willen werken voor hun geld.  

 Ik denk ook de bewustwording: wat kost “Op je zelf wonen”. Het is belangrijk dat het inzichtelijk 
is wat er in komt en uit gaat aan geld. Wat ga je als ouders betalen. Het is maar net wat voor 
uitgavepatroon je bent gewend. Dat is met communicatie mooi, geef concrete voorbeelden 
zodat het gaat leven voor de studenten. 

 Ik denk dat je wel een scheiding moet maken in jongeren. Ik heb kinderen die bijna klaar zijn met 
studeren. Zij zijn bijna klaar en kiezen bewust voor genieten en minder werken. Echt de jongeren 
die zien de gevolgen van hun keuzes niet.  

 Laat het ook zien wat anderen jongeren hebben aan in- en uitgaven. 

 Ik heb ooit van mijn accountant gehoord: studerend kost ongeveer 20.000. Dat geeft helderheid.  

 Onwetendheid zouden we moeten wegnemen. 

 Mijn eigen jeugd is de deur uit. Om mij heen zie ik het ook, generatieverschil. Ik ben opgegroeid 
met ‘er was niets’. Kinderen groeien nu in luxe op.  

 Je kan je niet met opvoeding bemoeien. Accepteren ouders en kinderen niet.  

 Maar je kan het wel inzichtelijk maken. 

 Idee: we hebben allemaal verschillende rekeningen. Is het mogelijk dat de kinderen een hoger 
spaarrente krijgen waardoor sparen leuk is. Ze moeten gestimuleerd worden om te sparen.  

 We moeten niet vergeten, we hebben nu veel meer cultuurverschillen. We hebben 60 
nationaliteiten. Hoe neem je die mee in het geheel, zij hebben andere ervaringen en 
opvoedingen gehad. 

 Ga vooraf sparen leuk maken. 

 Ja, Sexy maken. 

 Zoals zilvervloot, want na zoveel jaar kreeg je bonus 

 Toen wist je waar voor je het doet (sparen) 

 Via de SNS is het er nog 

 ABN heeft ook zo iets, Rabobank niet 

 Dit is allemaal naar de toekomst toe. We hoorden een staatje over de problemen van nu. Hoe ga 
je nu de mensen helpen die nu geen financiële buffer hebben? 
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 Dat betekent dat ze andere keuzes moeten maken 

 Dan moet je er iets tegenoverzetten 

 Spaargeld is belast, klopt dat? 

 Ja dat is nu al, maar dat is geen probleem voor mensen met weinig spaargeld. Hoge grens 

 Er is niet echt een prikkel om te sparen.  

 Hebben de mensen die geen 5000 spaargeld hebben, er zelf ook hoofdpijn van? 

 Nee, volgens mij zijn ze het gewend en hebben ze er geen problemen mee 

 Wij hadden in buurt twee feesten achter elkaar. Tweede feest liep minder omdat het geld al op 
was door eerste feest. 

 Wat stel je dan voor, wekelijks loonzakje? 

 Net als vroeger. Maar toen was het ook op. Toen zopen ze het geld ook direct op. 

 Sommige bedrijven hebben ook zelf een kroeg, want dan weten ze dat ze de helft weer 
incasseren. 

 Wat kunnen wij als Rabo doen op dit gebied? 

 Als je weet dat heel veel mensen minima hebben, minder opleiding. Laten we deze mensen dan 
belonen. Heb ik al bekend gemaakt in politiek en gemeente. Veranderingen kosten gewoon heel 
veel tijd. 

 Dan heb je nog de categorie “wil wel maar kan niet” 

 Je hebt ook mensen die denken waarom zou ik werken, want dan heb ik nog 100 euro minder 
ook 

 Ik denk zelf er is een deel die niet wil, maar er is ook een groep die het niet lukt. Als de 
wasmachine dan stuk gaat is er direct een probleem 

 Er wordt heel veel gepraat. Maar er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Is geld wel een prikkel 
om te sparen? 

  Zijn er nog andere groepen die we niet geraakt hebben?  

 We hadden het nog over de groep met aflossingsvrije hypotheek. 

 Je hebt een groep die dit geen probleem vinden omdat ze denken dat hun huis tegen die tijd wel 
voldoende waard is 

 Maar daar is communicatie wel belangrijk. Wij hebben ons huis afgelost maar we werden 
uitgelachten door iedereen. Ik denk dat de meeste mensen denken dat ze goed bezig zijn en de 
risico’s niet zien 

 Ik hoor mentaliteit, cultuur, hoe ben je opgegroeid. Ik ken mensen die niet op vakantie gingen 
omdat er nog een schuld op de woning open stond. Andere groepen nog onbesproken- op 
gebied van Financiële redzaamheid  

 Waarom moet je in groepen denken als Rabobank Financiële redzaamheid te vergroten 

 Misschien moet je een levenslijn maken, hoe ziet je leven er uit. Ik ga studeren, dan heb ik 
kosten. Als ik ga lenen kan ik leuk studeren maar dit heeft gevolgen voor de hypotheek een paar 
jaar later.  

 We hadden het over de jeugd, maar ook nog over de werknemers.  

 Dat zijn vaak medewerkers in lagere sociale klasse. Ik las vandaag in de krant dat 35 jarige minder 
verdienen dan hun ouders. Misschien gaat het ook wel minder dan bij ons ouders 

 Misschien waren ouders ook bewuster van hun geld. De huidige generatie zit veel meer in het nu 
en je wilt alles doen. En vooral nu alles doen. Het 30-er dilemma. Er komt veel op hun af 

 Ik heb zelf dochters, die al meerdere keren hun baan opgezegd omdat ze het niet leuk vinden. 
Dochters maken zich geen zorgen. Ze weten hoe lang ze nog hun huur kunnen betalen en denken 
in die periode weer een baan te vinden. Ik werk omdat het leuk vind. 

 Carrière perspectief is veranderd. Mensen gaan soms voor lagere functies en gaan weg als ze het 
niet meer leuk vinden. 

 Mensen die nu 75 zijn hebben alles meegehad. Maar die tijd is voorbij. De huidige generatie 
heeft veel meer onzekerheden 
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 Je bent als werkgever niet verantwoordelijk voor het uitgavepatroon van werknemers. Ik heb 
agrarisch bedrijf, we zien de ene groep jongeren hard werken en zij laten trots de bij elkaar 
verdiende scooter zien. De ander werkt hard en geeft het uit aan feesten. Ze zien dit terug op 
later leeftijd. De Scooterjonger heeft alles op de rit en rijdt inmiddels een auto 

 Als werkgever kan wel wat doen voor mensen met een loonbeslag.  

 We hebben nu veel besproken. We gaan drie jaar vooruit…dromen… 
 
Tafel 4: 

 Bank voor de klas is tweeledig. Is opgericht door een stichting. Je gaat met collega’s gastlessen 
verzorgen. Vanuit alle expertises, met name particulier. Kinderen bewust maken van geld.  

 Doel: eigen onderneming opstarten. Iemand in de 3e wereld helpen. Bewust worden van iedere 
euro, daar veel minder waard. Presenteren. Auto’s poetsen. Ze krijgen lening. Hoeveel moet ik 
doen om dit terug te verdienen. Winnaar: wie heeft het meeste geld verdiend. Mooiste plan. Het 
is een spel. Stimuleren om met geld om te gaan. Wat kun je er nu eigenlijk mee. Hoeveel kost 
het? Wat moet ik daarvoor doen? Op die manier probeer je ze dan iets bij te brengen.  

 Ze zijn ook bij mijn zoon op school geweest. Super leuk en interessant. Boekje mee. Heel 
enthousiast ontvangen. Wat ik zelf nog miste, geen terugkoppeling. Ebt weg, kinderen krijgen 
veel input. Uiteindelijk ken ik geen verhaal van iemand in de klas die iets heeft opgepakt. Wel 
kinderen die lege flessen inzamelen. Ik weet nou niet of bank voor de klas de aanjager is, of 
motivatie van kind zelf. Andere kinderen ook stimuleren iets te doen. Dit is 1 moment geweest, 
zou mooi zijn om over een aantal maanden er op terug te komen. Ik vind het wel een heel mooi 
begin.  

 Bank voor de klas is voor groep 7 en 8. Ook een initiatief voor hogere klassen (MBO). 

 Collega’s worden gevraagd om les te geven. Probleem is dat collega’s naar de scholen gaan waar 
hun eigen kinderen op school zitten. Veel collega’s wonen niet in een gebied waar het echt nodig 
is. Kinderen in die klassen zijn vaak ook lastiger en het is niet je dagelijkse werk. Je wordt voor de 
leeuwen gegooid. Dat is wel lastig. Je krijgt verdeeldheid binnen de stad. In sommige gebieden 
wordt het niet gegeven.  

 Waar het goed gaat, gaat het beter.  

 Zo werkt het wel. Achterstandswijken waar het nodig is, komen we niet.  

 Ik herken heel erg wat je zegt. Je gaat voor een groep staan, maar je staat niet voor de wijken 
waar je eigenlijk moet zijn. In Heechterp Schieringen ingezet op het gebied van gezondheid. 
Begin bij ontbijt. Wat binnen een gezin niet normaal is, zie je in voeding, beweging en leefstijl. 
Een buurt-gezondheidscoach gaat de kinderen voorlichten. Maar ze kwam wel terug naar ons en 
collega’s: ik heb dit wel gedaan, maar morgen komen de kinderen niet zonder zak chips naar 
school. Vervolgens ouders uitgenodigd. Maar redelijke drempel. Niet iedere ouder komt. Je komt 
wel ergens maar het blijft heel erg pushen. Gedachte is ook dat je dingen moet herkennen en zelf 
moet willen. En als dat zo ver is, moet er ook wel iets klaar liggen. Dat zou een rol voor de bank 
kunnen zijn. Kunnen we mensen iets aanbieden om ze verder te helpen.  

 Gemeente pakt ook veel op. Achterstandswijken mogen zelf een stichting geld verzamelen. 
Stemrecht om zelf te bepalen wat er gaat gebeuren: speeltuin etc.  

 Het is ook een kwestie van de lange adem. De vraag is of de capaciteit van banken voldoende is. 
Ik ken Humanitas, die heeft ook zo’n project. Iemand die er langdurig mee bezig is. Banken en 
gemeentes hebben onvoldoende capaciteit. Die zijn er niet op ingericht. Je moet veel meer 
bronnen aanpreken in de maatschappij. Maar dit pakken we nog niet voldoende op.  

 Dit komt ook omdat we alleen kijken naar wat we gepromoot hebben. Men wil dat ze niet in de 
WW belanden, dus dan maar ZZP’er maken. Veel hebben niet eens een eigen pensioen geregeld. 
Ik ben vrijwillig conciërge. Kind pakt een stuk hout op en maakt iets kapot omdat hij boos was. 
Docent laat ouders komen om schade te betalen, maar die kunnen dat niet betalen. Mensen 
hebben geen spaargeld. Daar zit BV Nederland mee vol. Waar moet dat stuur vandaan komen. 
Anders zakken we nog verder weg. Verschil tussen oud en rijk wordt groter. 
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 Ouders stimuleerden vroeger dat er gespaard moest worden, maar dat is er niet meer. Het zit 
niet meer tussen de oren. Een baan en vastigheid was heel belangrijk. Ik heb vroeger in het 
recruitment gezeten. Vaste baan was het helemaal. Dat leeft totaal niet meer bij de jeugd. Hoe 
bouw je pensioen op? Hoe bouw je een toekomst op? Ik weet het niet. 

 De regering trekt zich steeds vaker terug.  

 Daar moet ergens vuur gaan komen. Maar daar gaat generaties over heen.  

 De nieuwst smartphones, dat ligt toch ook bij de ouders? Ik ben niet meer de jongste, maar zo 
ging het vroeger thuis niet. Ik werd niet anders behandeld dan de andere kinderen. Moest 
werken voor mijn geld. Daar ligt het ook aan. Hoe ben je opgevoed? Je wilt wat, dan ga je wel als 
je het niet krijgt. Om er voor te zorgen dat je inkomen krijgt en het gaat waarderen. Hoe moet ik 
mijn geld spenderen. Je moet ook wel mee gaan met smartphones en digitalisering. Mijn eigen 
ouders zijn 75 en die kunnen zich prima redden. Het is ook maar net of je mee wilt gaan. Burger 
participatie naar overheid participatie. Zelfredzaamheid. De maatschappij moet zich er van 
bewust zijn dat je voor je eigen inkomen moet zorgen. Verzorgingsstaat is prachtig mooi. We 
zorgen voor lagere groepen, bijstand etc. Die vinden het wel prima. Als ik ga werken? Dan 
verdien ik veel minder. Daar moet het ook gaan beginnen. Mensen moeten beseffen waar ze het  
voor doen.  

 Als je naar CH 2018 kijkt, project: behind the front door. Kinderen blijven ook op de bank zitten 
omdat ouders dat ook doen. Hier is de filmkunst gebruikt: eigen leefsituatie filmen en 
communiceren met andere steden. Vervolgens ontsnappen aan de huidige situatie.  

 Wijken waar het minder goed gaat: je ziet het bij de buren. Dus je blijft ik het patroon zitten. 

 Waar het middelmatig tot goed staat, daar meer energie in steken.  

 Waar het slecht mee gaat, wordt veel geïnvesteerd in allerlei ondersteuningsmaatregelen.  

 Er gebeurd feitelijk niets. Komt niet vanuit jezelf.  

 Het is wel zuur dat het er vanaf hangt waar je wieg staat.  

 Hoe erg vinden die mensen dat? Er zijn ook mensen die het prima vinden. Die leven niet naar 
onze maatstafen, maar die hebben er ook voldoende aan. Het is ook wel lastig voor ons om te 
beoordelen hoe zij zich daarbij voelen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om mensen te 
vragen hoe zij zich er bij voelen. Misschien vinden ze het prettig en leven ze bij de dag. Ze zoeken 
een vangnet op wanneer het misgaat.  

 Wij moeten er voor zorgen dat we voldoende spaargeld krijgen zodat je iets achter de hand heb. 
Ik vind dat prettig voelen. Maar iemand die dat niet heeft meegekregen, voelt dat misschien wel 
niet zo. Die voelen de druk niet zo. Ik vind het lastig om daar iets van te vinden.  

 Ik kijk wel eens bij het Nibud welke richtlijnen er zijn voor spaargeld. Maar dat is wel je eigen 
interpretatie en motivatie. Dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. De richtlijnen zijn een 
houvast, maar dat is ieder voor zich.  

 Om op je vraag te reageren: grote groep die geen idee heeft bij pensioen. Dat is voor latere zorg. 
Geen idee wat mijn pensioen is. Dat zelfde geldt voor hypotheken, aflossingsvrij. Over 30 jaar zie 
je wel weer eens. Maar als je er over nadenkt, moet je goed gewaarschuwd worden. Mensen 
hebben geen idee. Daar zal je veel meer aan moeten werken.  

 Een goed hypotheekgesprek geeft antwoord op die vragen.  

 Wat is het dan waard over 30 jaar? Mensen leven bij de dag. Veel meer vangnetten in deze 
maatschappij. Er is nog een basisvoorziening.  

 Mijn eigen hypotheekgesprek is 13 jaar geleden. Weet u zeker dat u niet 20/30 extra wilt lenen 
voor uw tuin? Toen werd ik zo kwaad! Dat is nu niet meer zo, maar toen wel. Als ik toen niet 
sterk in schoenen had gestaan, had ik het wel gedaan.  

 Toch is het wel een stukje nadenken. Je eigen motivatie. Goed dat het tegenwoordig niet meer 
zo is. Mensen krijgen advies, maar moeten zelf ook bepalen of ze extra willen lenen. Wil ik sparen 
of nu uitgeven?  

 Wij hebben het vermogen om dat te doen. Mensen praten met hun eigen soort. Mensen lenen 
gemakkelijker. 
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 Te grote auto, maar te weinig geld.  

 Heel veel mensen zeggen: je moet het zelf doen. Maar er is een groep die er zelf niet uit gaan 
komen. Mensen aan de randen van de maatschappij. Ik spreek uit eigen ervaring. Echt veel meer 
mensen dan wij denken. Niemand krijgt ze van de bank af, ook al zouden ze willen. Daar moeten 
wij ons goed bewust van zijn. We stoppen er geld in. Zonde van het geld.  

 Ik ken ook mensen die leraar zijn, studie gevolgd. Tijdens de studie al een schuld en nu nog 
steeds. Ouders niet gestimuleerd. Prima mensen, maar het heeft niks met opleiding te maken. 
Ook al zouden ze een prijs winnen het moet uitgeven worden.  

 Mensen die lenen daar en daar. Mensen lenen maximaal.  

 Moet de bank dat faciliteren?  

 Het zijn wettelijke regels.  

 Dan meer eigen geld meenemen.  

Fase: Visualiseren 
 
Tafel 1: 

 Zittingen in bejaardenhuizen en/of Rabobus gaat weer langs de dorpen  

 Geen voedselbank meer nodig 

 Studieschuld wordt niet meer  

 Klankbordgroep voor bijstandsgerechtigden 

 Sociaal loket Rabobank voorkomt veel ellende  

 De Rabobank is trots op het begeleiden van leden die ondersteuning nodig hebben bij geldzaken 

 Studieschuld wordt niet meer meegenomen in het verkrijgen van een starterslening 

 Laaggeletterdheid/analfabetisme (in regio) kunnen zichzelf redden met bankzaken 

 Laaggeletterdheid over en uit!  

 Coöperatiefonds met microkrediet 
 
Tafel 2: 

 Jongeren kunnen studeren zonder lening en schuld. Je kunt de kinderen hier in ieder geval 
bewust van maken. Het systeem kun je niet zomaar veranderen. Ik ben 7 jaar docent geweest op 
een VMBO school; kinderen hebben geen inzicht in geld. 

 De maatschappij is eenvoudig aan de basis en dan kunnen mensen meer verantwoordelijk aan. 
Hulp waar nodig en eigen verantwoordelijkheid waar het kan. Bewust en vrij in levensloop. 
Zorgplicht voor bank. Met elkaar verantwoordelijkheid dragen; een combinatie van gedeeld en 
eigen. 

 Samenwerken met maatschappelijke organisaties, overheid (Sociale Zaken) en 
schuldhulpverlening. Voorlichting door vertrouwenspersonen, m.a.w. wantrouwen wegnemen 
waardoor er een basis is voor gesprek/uitleg over huishoudboekje. Praktische en concrete 
oplossingen moeten niet worden gefrustreerd door overbodige bureaucratische regelgeving. 
Praktisch denken. Partijen samen optrekken. 

 Iedereen begrijpt basaal het financiële stelsel. Bijv. pensioen. Iedereen lost zijn hypotheek af. 
Zelfredzaamheid is heel belangrijk. Je moet beseffen dat je hulp nodig hebt, dat je iets niet 
begrijpt. 

 Iedereen heeft een zeker inkomen en voldoende middelen voor later door een persoonlijk 
spaarplan ontwikkelt door Rabobank. Advies op maat. Meer verschillende producten aanbieden 
door Rabobank, ook voor mensen met weinig middelen.  

 Eigen verantwoordelijkheid voor je financiële situatie nemen. Mensen besteden teveel en bieden 
tegen elkaar op. 

 Minder op afbetaling kopen.  

 Loket op hogescholen om bij te dragen aan financieel fitte studenten. 

 De Rabobank werkt met budgetcoaches 
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 Oog voor de oudere generatie m.b.t. digitale zelfredzaamheid. 

 Iedereen heeft een reservekapitaal van minimaal € 1000. 

 Pensioenbehoefte is voor iedereen duidelijk. 

 Leer rekenen. 

 De weg er naar toe: inloopspreekuur, coaching financiën, educatie scholen, startende bedrijven 
(KvK), bedrijven spreekuur anoniem, voorlichting op deelgebieden in de media, anonieme 
toetsing financiële situatie (soort onderhoudsbeurt). 

 Ouderenuitbuiting voorkomen! 

 Laaggeletterdheid voorkomen d.m.v. gastcolleges. 

 Rabobank heeft verschillende producten voor diverse klanten; van miljonairs tot minima. 
 
Tafel 3: 

 Stel je voor: alle dromen zijn uitgekomen. Sparen, Minder Lenen, etc etc. 

 Dan is de helft van de MKB bedrijven failliet! 

 Er wordt geen geld uitgegeven, minima gaat sparen boven 5000, jongeren gaan niet meer 
ongeoorloofd feesten. Hebben wij als Rabobank daar een rol in gespeeld. 

 Ik denk dat je het product hebt verkocht… sommige producten zijn heel goed verkocht 

 Die aflossingsvrije hypotheek. Elk jaar geven wij een ‘waarschuwing’. Dit is uw schuld, risico… 

 Maar dan is er niemand meer klant bij de Rabo 

 Maar dat is ook een ding om het sexy te brengen 

 Communicatie is een vak 

 Wat hebben wij dan gedaan? 

 Coöperatie fonds niet voor projecten maar voor mensen 

 Iedereen onder de 5000 spaargeld krijgen 5% rente 

 Dan heb je een bank met een bulk met spaargeld. Je moet als bank wel verdienen. Je moet 
producten zoeken die rendement opleveren 

 Dan ga je dus die visie ontwikkelen voor duurzaamheid 

 Je kunt er wel de straat mee op, maar ik weet niet of de bank zo moet willen 

 Stel we hebben een oplossing om het geld van Rabobank te laten renderen. We doen aan 
voorlichting. Vertel eens hoe ziet die levenslijn er uit? 

 website 

 Het is ook de kunst om je informatie te laten lezen. Als je een website hebt, wie gaat hem lezen. 
Hier moet je specialistische mensen op zetten 

 Je moet iets hebben als “ dit is de derde keer dat u pint, weet u het zeker?” 

 Veel gelach 

 Dat maakt het allemaal alleen maar erger 

 Maar je moet het leuk maken, maar ook geloofwaardig 

 Er is hier communicatie-expertise voor nodig 

 Wat zou wel aanslaan bij deze doelgroep? 

 Je weet de historie van deze klant. Je kan hier op inspelen 

 Dan heb ik het idee dat ik in China woon 

 Je kan beter zeggen ik heb 10 euro over, zal ik die voor u verdubbelen 

 Klant zegt ik ben dichterbij de klant. Ga langs bij sportverenigingen. Doe eens een presentatie bij 
een bedrijf. 

 Wat is dan onze boodschap? 

 In ieder geval de markteams inzetten. 

 Maar wat vertellen we dan? 

 Als je vertelt mobiel heeft invloed om mijn toekomstige mogelijkheden om lenen 

 Ach dat weten ze wel 

 Echt niet iedereen 
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 Bewustwording moet groter 

 Net als met sigaretten, waarschuwingen op bier etc. 

 Markteams leren met spellen kids met geld omgaan op school 

 Dat is wij ook met waterleiding doen, bewustwording  

 Net als met milieu. 

 Ik vind het niet een taak van de bank 

 Ik weet niet of dit geen taak is van de bank 

 Als je de spaarmogelijkheden vergroot draag je bij aan het verbeteren van de omgeving 

 Als mensen Financieel Redzaam zijn hebben wij daar als bank voordeel bij 

 Ik zou een kind dat niet op schoolreis gaat een systeem gunnen om dat oplossen 

 Er zijn voorbeelden van banken in Amerika met slechte hypotheken.  

 Moet Rabo dit doen uit maatschappelijk of commercieel inzicht? 

 Uiteindelijk is het natuurlijk commercieel, maar het is maatschappelijk 

 Trek het naar de sprot. Alle kinderen moeten sporten. Te laag inkomen dan is er een Sportfonds. 
Op vertoon van inkomen. Net als dat ze recht hebben op schoolreisje. Maak als Rabobank een 
soort fonds voor minima. Op vertoon van inkomen etc bv een schoolreisje 

 Maar dan heb je nog mensen die niet willen en mensen die niet kunnen 

 Maar die kant moet je niet op willen gaan. Dat onderscheid kan je niet maken. 

 Nee maar ze moeten gegevens overleggen 

 Je moet een mensen coöperatiefonds maken (schoolreisje o.i.d.) 

 Waarom zouden we alleen geld in materieel stoppen 

 Maar dat doe je niet voor niets, we hebben jaren geïnvesteerd  in samenleving 

 Je kan toch ook en-en doen 

 De helft er van afromen 

 Ik zou samenwerken met serviceclubs, zoals Lions. Daar zou je verbinding kunnen zoeken, ook zij 
kunnen bijdragen. 

 Kunnen we ook met ander partijen samenwerken? 

 Ik zou die voorlichting aan kinderen weer optuigen, spaarweken weer inzetten. Kinderen moeten 
weer leren sparen. En coöperatieve gedachte is onderscheidend vermogen 

 Spaarweek krijgt weer nieuwe impuls 

 Als sparen niet in gedachte van kinderen zit, wordt het niets 

 Je moet overheid betrekken, zoals zilvervloot 

 Dat is een veel te lange weg 

 Maar je vraag is veel groter dan wat je te bieden hebt 

 Wat is dan een goede methode om een selectie doen. Stel we hebben een minima-supportfonds. 

 Ga je dan ook denken over hoe ze het uitgeven?  

 Moeilijk, je moet ook niet betuttelen 

 Ik vind dat schoolreisjeproject echt mooi 

 Maar ook dat is moeilijk. Moet de school dan beoordelen wie het krijgt? 

 Maar dat gaat toch op inkomen 

 Maar je hebt toch ook mensen met veel inkomen en toch schulden 

 Ja pfff dit is echt moeilijk 

 Wij hebben aardappels geschonken in 20 kilo aan Voedselbank. Er was toen niemand om die 
grote verpakkingen kleiner te maken. Dus mensen kunnen wel hun hand ophouden maar willen 
niet even helpen om hun bijdrage te leveren. 

 We dwalen af naar liefdadigheid 

 Dus terug naar de vraag: Wat hebben wij als groep: Dat moeten we gaan doen? Wat zijn nou de 
essentiële dingen: 

 Goede voorlichting 

 Rente% omhoog 
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 Dat je een succesvolle toekomst hebt, je moet weten waarvoor je het doet 

 Ja doelsparen, hoeveel heb je nodig om te studeren. Ook al wordt de regelgeving veranderd. Dan 
is het meer inzichtelijk en wordt het concreter. 

 Rabobank heeft doelsparen al, dus het blijkt maar hoe belangrijk communicatie is. 

 Er zijn heel veel mensen met veel kennis en now-how. De informatie is niet goed verdeeld. 

 Rabobank hoeft niet alles zelf te doen. Ook gebruik van het netwerk maken. 

 Wie moeten er in dat netwerk zitten? 

 Lange stilte.. 

 Via het programma Dubbeltje op z’n kant, prachtig programma. Het is wel inzichtelijk, elke dag is 
het op de buis. Het bereikt iedereen 

 Misschien moet je contact leggen met MKB. Hele grote doelgroep. En Detailhandel. Zet er met 
z’n 3e je schouders onder.  

 Hoe zouden wij dit netwerkt kunnen opzetten? 

 Via de marktteams kan dit. Ik hoop dat ze dit gaan doen. Hoe zit dit organiseren weet ik niet, ze 
komen niet alleen voor borrel en hapje. 

 Misschien kan je kennisplatform maken, mensen die wat uitleg geven over waar ze recht op 
hebben 

 Misschien kun je ze 20 euro geven om te gaan sparen 

 Hoe zie je dat kennisplatform dan? 

 Biedt een gratis budgetcoach 

 Maar dat is zo negatief 

 Hoeft toch niet. Je kan mensen toch kennis geven, evt. via fiscalisten 

 Jij zegt als Rabo zegt; weet u welke regels er zijn, wij leggen het graag uit 

 Maak een winkeltje: hoe wordt u financieel gezond. Zet daar personeel in. Mensen kunnen daar 
gewoon binnenlopen. Hoeft niet groot Rabo op te staan. Mensen worden betaalt door Rabo. 
Laagdrempelig 

 Het sluit aan bij Vitens. Die heeft over 2 weken bij Mac een Waterwinkel. Bewust maken waar 
water vandaan komt. Bewustwording  

 Ik zou alleen op sparen richten 

 Kan toch breder, lever maatwerk. Iedereen heeft andere behoeft. Help die mensen met 
huurtoeslag etc. 

 Ik vind dat de Rabo hierin niet neutraal zit. 

 Naam hoeft er niet groot op 

 Maar er mag toch wel iets van Rabobank bij 

 We gaan later kijken hoe groot de letters van de Rabobank worden.  

 Wat levert dit nu op, is er nog iemand die iets kwijt wil 

 Het is een groot probleem, maar ik zie ook leuke ideeën en mogelijkheden 

 Levert het ook iets op voor jezelf 

 Die spaarpot moet maar weer op tafel 

 Maar wil de Rabo nog contant geld. Want de medewerkers kijken niet echt blij 

 Ik vind het geluid zo mooi. 

 Maar voor de bank is het niet heel fijn. 

 Ik merk dat het voor bedrijven ook wel moeilijk is. 

 Wij zijn nog de enige bank waar je kan afstorten. Maar het automaat doet het ook wel eens niet. 
Dus geeft ook wel klachten 

 Of wacht tot de spaarweek 

 Ik heb heel veel gehoord, en denk heel veel heeft de Rabobank al wel. Ik denk ook bij een aantal 
dingen dat kan niet maar ik wil vooral op zoek naar de dingen die wel kunnen 

 Communicatie is echt heel belangrijk 

 Hoe lokaal kunnen wij zijn als Rabobank? 
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 De rente verhogen kunnen we niet, maar een pop-up store kunnen we wel doen.  

 Als Rabo-Breed is schuldhulpverlening een groot onderwerp.  

 Maar we moeten niet ineens 5 winkels openen 

 We kunnen het sparen dus niet extra aantrekkelijk maken? 

 Nee maar we kunnen wel een Spaarweek organiseren die het sparen leuk maken.  

 Ik geef Kanskaarten uit. Schijf op waarover je mee wilt denken etc…  
 
Tafel 4: 

 Ik vind het lastig voor te stellen. Ik denk dat er altijd treden in de trap zullen blijven bestaan. De 
een iets meer dan de ander. Je hebt altijd een onderlaag.  

 Het zou fijn zijn als er minder zorgen zijn over geld. Het maakt je letterlijk ziek als je veel zorgen 
hebt over geld. Het zou prettig zijn als de stress daar weg is. Maar of dat echt gaat gebeuren? Dat 
vind ik lastig voor te stellen.  

 Voedselbanken, kledingbanken.  

 Economie krijgt een super boost.  

 Opleidingsniveau is landelijk omhoog gegaan omdat de overheid heeft besloten dat de 
studiebeurs gefaciliteerd wordt. Ook voor mindere gezinnen. Ook beter bewust van hoe het is 
om een juiste opleiding te volgen. Hoe opgaan in de samenleving.  

 Samenleving hangt af van je motivatie i.p.v. geld.  

 Studieschuld moet in jaren weggewerkt worden.   

 En toch is het mogelijk, het lukt je wel om het zonder weinig mindelen te doen.  

 Naast je studie werken.  

 Hoe ver moet je gaan met bemoederen en bevaderen? Mensen voelen zich er wel bij. Laat het 
maar zo. Moet je dan zo ver gaan dat je het mensen gaat opleggen? Mensen die vertellen hoe je 
het moet doen? Bij de jeugd zit het antwoord. Die moeten we begeleiden. Maar ook grote groep 
mensen die zelf moeten willen veranderen, niet opleggen.  

 Hoe ver ga je? Iedereen een basisinkomen? Dat een deel van het inkomen automatisch naar de 
huurbaas gaat? Automatisch boodschappenpakket van de Lidl? Zo stel ik het me dan voor.  

 Uit patronen gehaald worden.  

 Ik denk dat bank voor de klas misschien al bij groep 3/4 moet starten. 

 Alle jongeren geld schenken om te kijken wat er bij gaat komen.   

 Toch is waarde van geld lastig voor jongeren. Overstap van rekening doen is te hoog. Geld krijgen 
is geen motivatie om het toch te doen. Klanten kregen een cadeau. Was echt drama. Alleen 
buitenlandse studenten.  

 Ik zou al heel blij zij dat de jongeren zich bewust worden en intrinsieke motivatie meebrengen.  

 Ik denk dat dan de Rabo ook juist een rol kan spelen. Goed advies geven. Begeleiden; wat zijn 
jouw toekomstdromen? Net als met een hypotheek: afstemmen op de mensen. Waar wil je 
naartoe, op korte en lange termijn?  Bank als financieel partner. Iedereen gemotiveerd om zo’n 
gesprek aan te gaan. Het is lastig om dit in te plannen, maar wel een investering die je verder kan 
helpen voor de komende jaren om financieel gezond te zijn en fijn pensioen te hebben.  

 Ik vind het ook lastig, zoals het spaargeld wordt in de omgeving niet gestimuleerd. Maar je krijgt 
geen rente plus belasting over betalen over spaargeld. De overheid stimuleert het daardoor ook 
niet. Dus moet echt vanuit jezelf komen.  

 Toch is het mooi dat je een buffer hebt. Dit geeft je rust.  

 Het begint bij de overheid die het sparen moet motiveren. ECB moet de rente opschroeven. Dat 
zal echt moeten veranderen. We sparen nu helemaal niet. Tweede factor: huizenmarkt. De 
politiek zal moeten ingrijpen. 

 Ik denk dat er heel veel dingen zijn die je niet regionaal kunt aanpakken.  Grote steden die 
volledig verloederen, Rotterdam en Amsterdam. Dit kunnen wij in Leeuwarden niet veranderen.  
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 Misschien dat je met de marktteams nog een kant op kan. Bedoeling dat ze actief zijn in de regio. 
Wat wel makkelijk is om dit op je eigen niveau te doen. Evenementen die geld kosten worden 
aan leuke dingen vastgekoppeld. Niet iedereen komt hier mee in aanraking. Marktteam moet 
ook naar lagere lagen kijken. 

 1 op 1 doen. Budgetcoach spreken. Iedereen was bang om zijn verhaal op tafel te gooien. Als je 
dit persoonlijk doet, is er meer ruimte voor.  

 Je moet het normaliseren, dat het normaal is dat je advies krijgt van iemand.  

 Rabo: kennis en expertise. Voorfinanciering. Wijkvereniging die iets wil heeft wel geld nodig. Je 
zou als bank kunnen zeggen, je hebt een stimuleringsfonds. Expertise voor administratie. 
Kleinschalig dingen aanpakken.  

 Je hebt bank voor de klas, maar je kunt werkgevers ook een module geven. Heb je een 
werknemer die problemen heeft? Helpen en bespreekbaar maken.  

 Zorgverzekering kan hier ook betrokken bij zijn, de Friesland Zorgverzekeraar.  

 Voorbeeld uit mijn eigen omgeving: De COA voor de bouw. Die  is voor veel timmermannen niet 
duidelijk is. Menig timmerman heeft het idee dat ze minder ontvangen en minder vakantiedagen 
ontvangen. Pas op het moment dat ik zeg dat ze naar die andere rekening moeten kijken, komen 
ze er achter dat ze al meer dan een jaar geld opsparen. Dat is voor de meesten 150 euro per 4 
weken.  Bizarre regeling in een CAO voor mensen die niet met een computer werken. Ik snap niet 
dat de vakbonden die zich inzetten voor de werknemers, hier niets mee toen.  

 Ik heb nog iets anders: ik was een week of 6 geleden bij Rabo Franeker voor inleveren spaargeld. 
Beide kinderen moesten apart storten. Dit kostte 2 x 3 euro stortingsgeld. We hadden het 
besproken hoe het zou gaan. Je krijgt rente. Ze zijn 5 en 8. En uiteindelijk kost het geld om te 
gaan sparen met kinderen. Ik ga nu niet meer zo snel naar de bank. Ze geven het spaargeld aan 
mij en ik boek het wel over.   

 Toen wij jong waren, was het mooi dat je niet alleen zakgeld kreeg maar ook werkte en dit 
contant in je handen kreeg. Er zijn niet veel jongeren meer die dit krijgen.  

 Contante geld komt niet meer terug. We moeten op zoek naar andere manieren om dit te 
visualiseren.  

 Ik denk dat het een goed idee is dat je bij bank voor de klas ook iemand meeneemt die ik een 
slechte financiële positie zit. Dit heeft meer impact en effect.  

 Dan kun je beter een groep hoger gaan zitten. Het is een heel spannend iets.  

 Denk je dat er over 10 jaar alleen nog virtueel geld is? 

 Ja, niet eens meer een pasje.  

 Je kunt tegenwoordig niet meer het 1 of ander doen, je moet alles samen doen. Zelfredzaamheid 
op gebied van voeding, geld en sport. Hele wijk anders laten acteren. Dorp Limmen is anders 
gaan eten omdat er een huisarts was die de schouders er onder heeft gezet. Mensen zijn daar in 
meegenomen. Alternatieve producten maken. Hele dorp is veranderd. Het kan best wel via 
voeding of gezondheid gaan. Mensen die zich zorgen maken over gezondheid, zijn zich bewust 
van effecten op lange termijn.  

 De hele maatschappij wordt op den duur goedkoper. Als je gezonder wordt, kost het minder 
geld.  

 Er zijn overal initiatieven, bijvoorbeeld de Plataanschool. Daar zit een directeur op school die 
heel veel ruimte geeft. Allochtonen wilden graag op school blijven na school. Die hebben een 
ruimte gekregen op school om te chillen. Zelfredzaamheid stimuleren.  

 Bank voor de klas, maar dan in de praktijk.  

Fase: Vormgeven  
 
Tafel 1: 

 Sociaal loket: FSU Fries Steunpunt (alle hulpinstanties bij elkaar), kerk, voedselbanken, financiële 
educatie.   Rabobank is er voor het oppikken van signalen, niet van het kastje naar de muur. Je 
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ziet dat er is mis is, dus wil graag helpen en via de coöperatie netwerken en doorverwijzen. 
Signalen: ziekte, werkloosheid, huis brand af, > acteren op de signalen. 

 Ondersteuning/begeleiding: Financiële educatie> Week van het geld, dit ook doorzetten in het 
voortgezet onderwijs (12-18 jaar).  Moet een bankmedewerker naar een school/verzorgingshuis? 
Wordt wel erg gewaardeerd. Rabobank kan met de scholen in gesprek gaan over de educatie. Bij 
een diaconie aansluiten, bij een Ouderenbond.  
Ledenraad: ledenraadslid kan meedoen met bank voor de klas. Signalen oppikken/ criteria aan 
coöperatiefonds > bijv. aanvraag van Scoutinggroep > mogelijk lessen geven bij verenigingen?  

 Sallandse Dialoog: lokaal invullen 

 Niet stigmatiserend!  

 Franeker Academie: vragen of de bank een sessie kan geven (volgend jaar nieuwe sessies) 

 Camper/bus langs de dorpskernen, laagdrempelig, persoonlijk gesprek kunnen aangaan (juist 
klein houden, vandaar een camper)  

 RvC moet er een klap op geven 

 Studieschuld niet meenemen bij een starterslening.  
Studielening wordt niet BKR genoteerd, dit zou eigenlijk wel moeten, om in de toekomst mensen 
niet te over crediteren. Sommige fin. instellingen/tussenpersonen doen net Dit ligt bij de 
overheid, maar als Rabobank kan er wel een signaal worden afgegeven. 

 Dat de Rabobank een meldpunt/loket heeft om een signaal (anoniem) door te kunnen geven 

 Alliantie om welzijn en ouderenzorg: netwerk met professionals waar de Rabobank in deel 
neemt. Het “niet pluis gevoel” neerleggen en de juiste professional er bij te zoeken.  

 Dezelfde tarieven van studentenrekeningen ook voor bijstandsgerechtigden. Kan er geen selectie 
worden gemaakt op (te veel) uitgaven?  Nee dat mag niet meer. 

 
Tafel 2: 

 Cambuur Verbindt: d.m.v. verbinding met Cambuur spelers proberen we toegang te krijgen tot 
probleemgezinnen. In Leeuwarden is er sprake van een goed systeem voor probleem herkenning 
en hulp. Op het platteland is veel verborgen armoede. 

 Met meerdere partijen een maatschappelijk advies organisatie opzetten t.a.v. 
schuldproblematiek. Hier zijn mensen en geld voor nodig. Kan ook uit het Coöperatiefonds. 

 Educatieprogramma’s in basisonderwijs bijv. t.a.v. de kosten van telefoons. Je kunt dit opschalen 
naar het middelbaar onderwijs.  

 We hebben op VMBO scholen voorlichting geven inzake geldezels. 

 Veel pubers investeren in bitcoins. Dat is zorgelijk. We zijn nu in gesprek met middelbare scholen 
over voorlichting op dit gebied.  

 Kun je als ouders van elkaar leren? En is hierbij een rol voor de bank weggelegd? Zeker, vanuit de 
maatschappelijke functie van de bank. 

 Grote campagne ‘Straks heb je het nodig’ is geweest. Je moest een paar kernvragen invullen en 
dan kreeg je een financieel advies. De meeste mensen schrokken hiervan. Je moest heel veel geld 
sparen. Hierdoor kwam heel veel discussie los. Het ging om bewustwording en keuzes maken.  

 Als je in bijv. Frankrijk of Engeland rood komt te staan, krijg je een boete naast de boeterente. In 
Nederland is het te gemakkelijk om rood te staan.  

 Laat eerst zien dat je het begrijpt. Financieel rijbewijs. Niet achteraf boetes, maar vooraf 
ingrijpen.  

 Zou mooi zijn dat de bank een begeleidende rol heeft bij het signaleren van mogelijke 
problemen. Dit is ook een uitdaging als ondernemer. 

Tafel 3: 
Dit is niet expliciet besproken. 
 
Tafel 4: 



21 
 

 Kennis geven, geen geld, maar kennis waar kun je het vandaan halen?  

 Deze methode is het mooiste: mensen zelf in gang zetten. Het laatste punt is dan geld. 
Coöperatiefonds is hier een voorbeeld van. Duurzaamheid en continuïteit geven.  

 Geld geven is het makkelijkst, maar wel vanuit een maatschappelijk perspectief.  

 Markteam Leeuwarden is lastig, krap budget. Markteam moet niet alleen maatschappelijk zijn, 
maar ook commercieel. Wij zijn wel een commercieel bedrijf, niet een maatschappelijk bedrijf.  

 Je hebt misschien ook best wel klanten die mee willen doen. Cambuur Verbindt is hier een 
voorbeeld van. Maatschappelijk actief. Ook sponsoren gevraagd om een potje te vullen. Wij 
moeten maatschappelijk mee. Die sponsoren worden door Cambuur Verbindt vrijgespeeld van 
hun maatschappelijke rol.  

 Je moet niet zo veel geld geven, dat het makkelijk wordt. Ontwikkeling, micro-kredieten zijn 
succesvolle projecten. Eigen motivatie. Zelf willen. Daarnaast kun je wel helpen met kennis en 
middelen maar de mensen moeten zelf willen.  

 Eigen kennis gebruiken. Zou ook wel bank voor de klas willen doen. Groot aantal scholen 
bereiken, zou ik dat wel willen.  

 Ik zou niet voor een klas gaan staan. Wel project met jongeren. Maatschappelijk grote vraag, 
maar die kun je als bank niet beantwoorden.  

 Bijv. dag meelopen op de boerderij. Jong jongens die het mooi vinden om op de tractor te rijden. 
Gewoon mooie bedrijven waar ze de handen uit de mouwen kunnen steken. Ook in de horeca.  

 Jonge generatie die het zo goed heeft, daar is helemaal geen noodzaak. Jongen mensen die 
werken, bepalen zelf wanner ze willen werken omdat er geen noodzaak is.   

 Ouders hebben het goed, tot waar ga je? Als jij genoeg geld hebt om altijd uit eten te gaan en 
leuke dingen te kopen.  

 Je gunt je kind alles.  

 Ik probeer het zelf ook wel eens, maar ik vind het zelf ook leuk om leuke dingen te doen met de 
kinderen. Soms even stop. Geld is op, is niet zo maar dan probeer je ze bewust te maken. Tot 
waar moet je gaan? Ik werk ook hard om uiteindelijk leuke dingen te doen met het gezin.  

 Je gunt je kind alles, maar alles is niet goed.  

 Eigenwaarde creëren.  

 Geld is op, zei ik ook. Maar mem, je hebt toch zo’n pasje in je beurs? Haha  

 Dus dan kom je weer bij de jeugd: portemonnee is leeg, maar pasje niet. 
 

Fase: Verwezenlijken 
 
Tafel 1: Kanskaarten 

 Klaas Johan Osinga: uitwerking van een Frysk model naar voorbeeld van het Sallandse Model. 

 Anneke de Ruyter: financiële zelfredzaamheid door voorlichting op scholen te geven, 
bejaardentehuizen, veiligheid etc. om financieel misbruik te voorkomen c.q. te verlagen.  

 Klaaske van Dijk: verstoten dieren opnemen of herplaatsen. Ben voor gemiddeld 3-4 mensen 
mantelzorger, waarvan één zo nu en dan psychotisch is, d.m.v. een goed gesprek eruit halen + 
verslag aan familie uitbrengen. 

 Albert Lindeboom: het ondersteunen van werkzoekenden d.m.v. leren, stimuleren en 
specialiseren richting vakbekwaamheid. 

 Het signaleren van problemen en de juiste instantie weten te vinden 

 Openstaan voor mensen met een hulpvraag en zo nodig advies geven, dit met een netwerk van 
mensen om je heen (zelf doorverwijzen)  

 Als Mantelzorger: ga de gesprekken aan en laat andere mensen in hun omgeving weten hoe het 
met hen gaat.  

 Ledenraadsleden kunnen ook een gastles geven bij Bank voor de Klas. 
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Tafel 2: Kanskaarten 

 Geertje van Lunzen: NHL/Stenden: bijdragen aan financieel fitste school.  
Ouderen: voorlichting om ouderenuitbuiting te voorkomen. 
Laaggeletterden: samen met Friesland College optrekken, herkennen signalen. 
Kortom: alles voor onze kwetsbare klanten.  

 Eelkje de Boer: indien nodig een ondersteunende bijdrage. 

 Herman Miedema: discussie aangaan inzake zorgplicht versus verantwoordelijkheid. 

 Mannus Schutten: startende kleine ondernemers, pre-pensioen begeleiding. 

 Hendrik Schuurmans: als ondernemer aan eigen kinderen voorlichting geven en via de 
basisschool. 

 Annet van der Hoek: contact met maatschappelijke organisatie (bijv. Humanitas) en lokale 
overheid. 

 Trijntje Buma: het bedenken van regelingen om alle doelgroepen een goede mogelijkheid tot 
financiële zelfredzaamheid te bieden met wel een focus op jongeren.  

 Bote Galema: educatie over financiën op scholen. 

 Alle Faber: Cambuur Verbindt. 

 Tom van den Berg: educatie, connecties bij Maritieme Academie Harlingen. 
 
Tafel 3: Kanskaarten 

 Cécile Frencken: de spaarwinkel. 

 Jan Wassenaar: voorlichtingswinkel/spaarwinkel. 
 
Tafel 4: Kanskaarten 

 Piet Ane Marra: ik help mensen met financiële problemen, van sommigen heb ik de schuld 
overgenomen en die lossen elke maand bij mij af. Misschien is dit een goed voorbeeld. 

 Jan Belles: Financiële bewustwording bij diverse doelgroepen door integrale aanpak met 
sport/bewegen en gezondheidsbevordering: ‘leefstijl’. 

 Paul Visschedijk: het (integraal) veranderen van een woonwijk in zelfredzaamheid in 
gezondheid/voeding/financieel beheer door initiatieven in deze wijk te ondersteunen. 

 Andries Jensma: je zou misschien klanten die meer te besteden hebben, kunnen verbinden aan 
mensen/klanten die minder geld hebben. Met verbinden bedoel ik de kennis, maar misschien 
ook eventueel financiële middelen. 

 Theo Hoogerbrug: ATLAS = in krimpgebieden moet de gemeente keuzes maken welke faciliteiten 
waar gestationeerd worden om de leefbaarheid te continueren. Daar is geld en visie voor nodig. 

 Anna Wietske Epema: betrokkenheid en intrinsieke motivatie leveren bij jongeren. 

 Henk Sikkema: Bank voor de Klas verder intensiveren. Vooral op de basisscholen. Ook m.b.v. 
inzet vrijwilligers – coördinatie Rabobank. 

 Marijke Rosier: beginnen bij bewustwording van wat zelfredzaamheid inhoudt en iemand laten 
spreken die weet hoe de situatie is om krap bij kas te zitten - voor jongeren. 

 Pieter van Dijk: voorlichting, bewustwording niet op te grote voet leven. Eén keer voorlichting is 
niet genoeg; follow up.  

 Rigtsje Hooghiemstra: ik zou best wel eens ook Bank voor de Klas willen doen als daar een 
methode voor is. De jeugd heeft de toekomst, dus waarom kost het storten van de spaarpot dag 
geld? 
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4. Mentimeter 

 
Aan het eind de bijeenkomsten werd gezamenlijk de uitkomst van de bijeenkomst opgehaald.  
De deelnemers werden gevraagd: 

 Wat is uw belangrijkste inzicht uit de dialoog?  

 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen bij financiële redzaamheid? 

 Welke kansen ziet u de financiële redzaamheid in de regio te versterken? 

 Deze bijeenkomst in één woord  
 

Wat is uw belangrijkste inzicht uit de dialoog?  

 Goede advisering 

 Financiële educatie 

 Communicatie 

 Passie en energie bij ledenraad en educatie belangrijk 

 Wat kan wel 

 Communicatie 

 Maatwerk in je financiële dienstverlening 

 Financiële educatie 

 Je moet bij de jeugd beginnen 

 Goed financieel inzicht is belangrijk 

 Pop up store financieel gezond leven 

 Wat wordt precies verstaan onder zelfredzaamheid 

 Moet uit mensen zelf komen 

 Vergeet de ouders niet 

 Communicatie 

 Begin bij de jeugd 

 Bewustwording en er moet motivatie vanuit de persoon zijn om zelfredzaam financieel te zijn. 
Ouders moeten kinderen niet alles geven, laat de jeugd bewust worden van wat ze zelf moeten 
doen voor financiën 

 Signaleren en doorverwijzen 

 Koppel financieel inzicht aan gezondheid en bewegen  
Dus integrale aanpak.   
Rol bank: Steun aan initiatieven 

 Voorlichting en opvoeding 

 Communicatie 

 Bij de jeugd beginnen 

 Financiële problemen komen vaak te laat aan het licht - signalering belangrijk 

 Communicatie 

 Educatie, voorlichting 

 Samenwerken met andere partijen 

 Organisaties aan elkaar koppelen 

 Informatie moet makkelijk beschikbaar zijn voor alle doelgroepen 

 Begin in eigen omgeving met heldere doelen 

 Intrinsiek motiveren om financieel gezond te zijn. 

 Bij de jeugd beginnen 

 Sparen sexy maken 

 Eigen verantwoordelijkheid versus zorgplicht 

 Financiële educatie 
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 Gaat wel snel 

 Schulden beperken 

 Bewustwording 

 Voorlichting en bewustwording 

 Hulp 

 Samenwerking met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers 

 Levenslooprijbewijs 

 Succesvol 

 Communicatie 

 

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen bij financiële redzaamheid? 

 

Welke kansen ziet u om de financiële redzaamheid in de regio te 

versterken? 
 Sparen 

 Voorlichting 

 Rente 

 Voorlichting  
Sparen 

 Oefenen en coachen 

 Bank geeft advisering op maat 

 Partijen aan elkaar binden 

 Samenwerking tussen diverse lokale partijen. 

 Praktijk opdrachten. 

 Informatie verstrekken voor jong en oud 

 Voorlichting op scholen 

 Open bespreken en signalen door leiden naar professionals 

 Nog meer zichtbaarheid 

 Voorlichting op meerdere niveaus voor verschillende doelgroepen. 

 Cash geld 

 Signalering eerder 
Samenwerking met instanties 
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Educatie  
Schulden lab 

 Inrichten sociale werkplaatsen 

 De doelgroep benaderen op de juiste manier. 

 Digitalisering, attenties in systemen 

 Het begint met bewustzijn - er speelt meer dan uit statistieken blijkt 

 Weten wat de gevolge zijn van de stappen die je neemt in de financiële markt 

 Bank voor de klas vanaf groep 3-4 

 Samenwerking tussen partijen die kennis van zaken hebben met doelgroepen 

 Voorlichting op scholen 
Digitalisering 

 Sp voorlichting 
Digitalisering 

 Interessant en inspirerend 
 

Deze bijeenkomst in één woord  
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5. Overzicht deelnemers  
 

Anneke de Ruyter Herman Miedema Gerko Riedstra Paul Visschedijk 

Piet Goffe Hoitsma Geertje van Lunzen Wilma Bakker Anna Wietse Epema 

Auke Bootsma Trijntje Buma Edwin Meijer Piet Ane Marra 

Mannus Schutten Annet van der Hoek Gerry Meagher Jan Belles 

Nynke Strikwerda Eelkje de Boer Lieuwe Veltman Marijke Rosier 

Angélique Kloosterman Hendrik Schuurmans Jan Wassenaar Maureen vd Heide 

Christaan Hegie Tom van den Berg Cécile Frencken Pieter van Dijk 

Jan Hemeltjen Mannus Schutten Tjebbe Hettinga Theo Hoogerbrug 

Klaaske van Dijk Fokke Zuiderbaan Maaike Tolsma Rigtsje Hooghiemstra 

Albert Lindeboom Alle Faber Jan Maarten 
Langbroek 

Henk Sikkema 

Klaas Johan Osinga Jelmer Algra Lieuwe Hansma Andries Jensma 
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6. Colofon 
 
Initiatief van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland 

 
Dialoogbegeleiders  

 Margriet Bruinsma 

 Johan Eisma 

 Christel Hoeksema 

 Margreeth Terpstra 

 
Verslagleggers  

 Roelien Annema 

 Kim Mulkens 

 Ineke Slok Soede 

 Tiety Veenstra 

 
Organisatie 
Roelien Annema, Nynke van der Vegt 

 
Kenniscentrum Bankieren voor Nederland | Dialoog Expertisecentrum 
Christel Hoeksema 
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7. Bijlage:  
 

 

 
 
 


