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

Vitaliteit, gezondheid is belangrijk, 
welzijn, geluk. Demografische omkering 
met de vergrijzing: als ze zorgen nodig 
hebben, goede zorg beschikbaar, 
verpleeghuizen zijn weg, 
bewonersinitiatieven, ook voor mensen 
met een kleine portemonnee. Iedereen een 
plek waarin hij goed uit de voeten kan, 
waar welzijn leeft. Klein beginnen en groter 
maken.

Vrijstaat Austerlitz. Als een dorp de 
vrijstaat krijgt om deze zelf vorm te 
geven. We zijn een zorgcoöperatie, 
we hebben een dorpshuis, we hebben 
het café over genomen.

We gaan naar health management. 
Wat nodig is, is ruimte om te 
financieren, wetgeving. Wat coalitie 
van the willing naar coalitie van the 
doing. Voorwaarden te creëren. Ook 
hoe dingen niet werken. Hoeft niet 
first time right. Dus doen. Fijn dat 
het mislukt, dan weten we hoe het 
niet moet. Vanaf daar verder.

Vitale leefomgeving: daar 
heb je natuur, toerisme etc. 
voor nodig. Daar kan 
Rabobank bij helpen, maar 
ook bij zorgcoöperaties etc. 
Ik moet zelf zorg regelen, 
want straks wordt het niet 
meer voor je geregeld.



Inleiding
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Op basis van de analyse en uitkomsten van de Landelijke Dialoog 2018 is een 
verdiepende analyse gemaakt op het thema Gezondheid / zorg. 

Deze analyse is vervolgens gedeeld met sectormanagement Gezondheidszorg.
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Eerste inzichten verdiepende analyse:
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• Gezondheid en vitaliteit in brede zin

• Health management i.p.v. disease management

• Zorg anders organiseren

• Zorg & wonen combineren

• Jeugdzorg heeft het moeilijk

• Ruimte voor mantelzorg(ers)

• Coöperaties als alternatief

• Gezonde voeding stimuleren

• Ongezonde leefstijl ontmoedigen: obesitas en roken



Ideeën /rol Rabobank:
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• Verbreden naar woningcorporatie, zorginstelling, en onderwijs

• Rabobank als verbindende factor

• Rabo die perspectief kan geven over gezond wonen, gezond leven of 
gezond werken

• Visie op maatschappelijk vastgoed



Ideeën /rol Rabobank:
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• Open en transparante communicatie vanuit de Rabobank. Proactieve houding

• Praktijkvoorbeelden delen en geven 

• Bekendheid geven aan mogelijkheid bedrijven voor zorgtak

• Signaal afgeven. Kinderen stimuleren te sporten en gezond te eten 

• Voorbeeldfunctie. Wat je ziet bij veel jeugdzorg, ze kunnen het hoofd niet 
boven water houden. Eisen aan medewerkers, en uurtarief is te laag. Rabo kan 
daar een rol spelen
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• Makkelijker financiering bij kangoeroewoningen; hoofdwoning en 
buidelwoning oftewel: generatiewoningen

• Meer in wijkniveau gaan denken:  gelden bij elkaar leggen van diverse 
partijen, en afstemmen met de mensen van de wijk wie wat krijgt en wat 
gaat doen (Structurele geld zit vast in kolommen)

• Lobbyen bij de overheid

Ideeën /rol Rabobank:



Conclusies en aanbevelingen

Dialoog Expertisecentrum,  Januari 2019 

Landelijke dialoog 2018



Conclusies
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2. Twee thema’s die Rabobank 

(nog) niet heeft opgenomen in 
de maatschappelijke agenda:

3. (Meervoudige) waardecreatie

Creëren van sociale, ecologische en 
economische waarde  

1. Rode draad: verbinden als   

rol van de Rabobank



Conclusies (1)
Rode draad ‘Verbinden’ als rol voor Rabobank
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“De rode draad is verbinden!”

 Deelnemers noemen veelvuldig de rol van verbinder als 
kans voor de Rabobank. In deze rol kan Rabobank 
meerwaarde leveren. 

 Deelnemers zien Rabobank als partij die samenwerking 
bewerkstelligt, de samenleving verduurzaamt en als 
aanjager fungeert in (maatschappelijke) projecten. 

 Kennis, netwerk en financieren zijn middelen die 
ingezet kunnen in het vervullen van deze rollen.

“Stel, een bank zonder geld. Pak 
de rol met de kennis en netwerk 

die je als Rabobank hebt. De 
agenda moet veel duidelijker 

worden vormgegeven”

“Rabobank kan bedrijven en studenten samenbrengen, Utrecht 

Werkt, als voorbeeld. Direct contact daar in kan Rabobank

stimuleren, daar bij helpen”“Als Rabobank een aantal 

initiatieven die hieruit 

komen kan cascaderen dan 

werkt dat. Dus naar lokaal 

niveau brengen en dan 

weer centraal oppakken 

dan werkt dat”. 
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Gezondheid

Conclusies (2)
Twee thema’s die Rabobank (nog) niet heeft opgenomen als 
maatschappelijk initiatief

“Van disease management naar health management. 
Je moet naar gedragsverandering. Voorkomen dat ze bij 

huisarts of specialist terecht komen. Dat is nu niet 
duurzaam georganiseerd. Ik wil een andere mindset 
creëren. Bijvoorbeeld ‘Hoe los je eenzaamheid op als 
één van de veroorzakers van hart- en vaatziekten?” 

“Vitaliteit, gezondheid is belangrijk in welzijn, geluk. 

Demografische omkering met de vergrijzing: als ze zorgen nodig 

hebben, goede zorg beschikbaar, verpleeghuizen zijn weg, 

bewonersinitiatieven, ook voor mensen met een kleine 

portemonnee. Iedereen een plek waarin hij goed uit de voeten 

kan, waar welzijn leeft. Klein beginnen en groter maken.”

“Veel mensen hebben overgewicht. Daar valt veel te 

winnen. Dat heeft impact op gezondheid. Geldt ook 

voor roken, drinken, minder eten en meer sporten.”

 Deelnemers spreken veelvuldig over voeding, zorg in 
relatie tot gezondheid en vitaliteit.

 Gezegd wordt dat preventief veel gewonnen kan 
worden, voorkomen is beter dan genezen.  Voeding en 
sport dragen bij aan preventie en het bevorderen van 
gezondheid. 

 Deze thema’s in samenhang verder brengen



Conclusies (2)
Twee thema’s die Rabobank (nog) niet specifiek heeft opgenomen als 
maatschappelijk initiatief
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Onderwijs

“Ik ben als docent met robots bezig, heel 
weinig docenten hebben daar verstand van. 

Moeten we opleiden nog wel doen in de 
scholen? …. Misschien de eerste twee jaar 

op school en dan verder in bedrijven.” 

“Je leert beste in praktijk (maakindustrie), maar de praktijk 
is niet afgestemd om te leren. We kunnen heel moeilijk mee 
lopen in ontwikkeling. Apparatuur (installatie) is veranderd. 

Het zijn twee heel verschillend werelden. Je gaat het pas 
leren als je echt gaat werken.” 

“Toen ik van MBO 
kwam sloot mijn 

kennis niet aan bij 
de bedrijven waar ik 

kwam werken”

 Deelnemers spreken tijdens de dialoog veelvuldig over 
onderwijs in relatie tot ondernemerschap en arbeidsmarkt.

 Gesproken wordt over vernieuwing van het onderwijs, en de 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

 Door de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs te 
vergroten kan de arbeidsmarkt worden verbeterd.  “Maak van het woord 

studieschuld, 
studie-investering”.



Conclusies (3)
(Meervoudige) waarde creatie: meer dan geld alleen
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 Sociaal, ecologisch en economisch van waarde zijn (bijvoorbeeld 
door (stimuleren van) sociaal ondernemerschap, verduurzamen 
woningen, maatschappelijke vernieuwing)

 Activiteiten samen bedenken en uitvoeren (bijvoorbeeld door 
nieuwe coöperaties, ketensamenwerking)

 Delen  (kennis, netwerk, ervaringen en goede voorbeelden)

“Rabobank heeft een rol in de keten als voorlichter en  
ondernemers te begeleiden in die keten. “

“Als Rabobank staat voor duurzaamheid, moeten ze echt 

bijdragen aan financieringsmogelijkheden voor bedrijven die 

willen verduurzamen“

“Samenbrengen van partijen en sociale vernieuwing ook 
zakelijk benaderen”



Bijlage: Achtergrondinformatie dialogen met de samenleving
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• De Rabo Appreciative Inquiry dialogen bieden een mogelijkheid om te luisteren naar wat er speelt in de 
samenleving, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau, om zo gestructureerd inzichten en ideeën op te 
halen. Door de dialogen volgens dezelfde methode te voeren kunnen de uitkomsten worden samengebracht.

• De inzichten uit deze dialogen worden gebruikt om lokaal/regionaal/landelijk/per thema initiatieven, 
maatschappelijke agenda’s en/of samenwerkingsverbanden vorm te geven, waarmee beoogd wordt invulling te 
geven aan onze missie. De dialoog is een middel en vormt het startpunt van een dialoogtraject, waaruit 
projecten en activiteiten ontstaan.

• Daarnaast vormen de uitkomsten een bron voor innovaties en proposities. 

• Naarmate er meer dialogen plaatsvinden in de regio’s, nemen de inzichten ten aanzien van Nederland toe. De 
uitkomsten worden gezamenlijk geanalyseerd met het Dialoog Expertisecentrum en samengebracht tot de 
meest voorkomende onderwerpen en signalen. Daarnaast wordt als pilot gewerkt met het tekstanalyse 
programma  “Texter”, waarbij wordt samengewerkt met DTO om het programma verder te ontwikkelen en 
geschikt te maken voor het systematisch verwerken van de uitkomsten, het analyseren van dialogen en het 
creëren van unieke data.  


