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START



´Het begon met een

appeltaart,´ vertelt Jonne

Herens over de oorsprong

van haar kersverse

onderneming. Haar culinaire

kunsten resulteerden in

zoveel opdrachten, dat ‘Aan

tafel!’ er wel komen móest.

Een heerlijk diner aan huis?

Een klassieker als

worteltjestaart? De subtitel

‘smullen uit de keuken van

Jonne’ in het frisblauwe logo

belooft veel goeds. 

 FOTO: STUDIO POMPE
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OOK EEN BEDRIJF
STARTEN? BEL
ONZE ONDER-
NEMERSDESK OP
(0348) 559 669.
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VOOR
WOORD

HANS BENARD

Directievoorzitter

BLOEIENDE BERMEN EN
RELEVANTIE

D
e Rabobank wil bijdragen aan de
welvaart en het welzijn in onze
lokale leefomgeving. Zo kan Werk
groep Behoud Lopikerwaard op

onze steun rekenen om met elkaar de
biodiversiteit te vergroten: meer variatie en
bloeiende bermen. 

Onze Rabobank is anders dan andere
banken. In plaats van een deel van de winst als
dividend uit te keren aan aandeelhouders, 
besteden wij dat geld aan relevante
maatschappelijke initiatieven, zoals de
belangrijke ontwikkeling van technisch
onderwijs dat een steuntje in de rug krijgt van
het Coöperatiefonds voor het Rabo
InnovatieLab. 

Samen bereiken we meer. Dat zie je terug bij
de Rabo ClubSupport voor het lokale
verenigingsleven. Er kan straks gestemd gaan

worden. En het stemt mij trots dat wij door de
benoeming vanuit de ledenraad nieuwe leden in
de raad van commissarissen mogen
verwelkomen. Zij willen hun kennis en ervaring
aanwenden ten gunste van Rabobank Utrechtse
Waarden. Welkom, Jan-Pieter Papenhuijzen en
Jeroen Mulder! 

Rabobankspecialisten adviseren over
oplossingen voor de energietransitie, zoals met
duurzaamheidsmaatregelen, waarover je leest
in het artikel over duurzaam wonen. 

Het coöperatieve karakter van onze bank
stelt ons ook in staat om dichtbij onze klanten te
zijn, om de meerwaarde van gezamenlijke
kennis in de praktijk te brengen. Vier van onze
adviseurs vertellen daarover. 

Vraagstukken en uitdagingen, ze vragen om
een gezonde en relevante coöperatieve bank.
Die zijn en blijven wij!
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Rabo Bankieren App vernieuwt

NOOD-
GELD
Ben je op vakantie en zijn je bankpas en
creditcard gestolen of kwijt? Vervelend
maar het hoeft je vakantie gelukkig niet
te verpesten. Je kunt via Rabo Interhelp
noodgeld aanvragen. Bel Rabo Interhelp
op +31 88 7226767 (lokaal tarief). Dit
kan 24 uur per dag en zeven dagen per
week. Binnen twee dagen heb je dan
meestal je geld.

Kijk op:
rabobank.nl/particulieren/betalen/
service/buitenland.
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KORT
NIEUWS

Financieel weerbaar

SLEUTEL
VOOR EEN
HUIS 
Het tv-programma Het Rotterdam             
Project, waarin een aantal daklozen        
geholpen werd hun leven weer op de       
rit te krijgen, krijgt in het najaar een        
opvolger: De Sleutel. Rabobank werkt
hieraan mee.

I
n De Sleutel krijgen zes daklozen uit
zes verschillende steden de sleutel
van een eigen appartement in plaats
van geld. Het programma is geba-

seerd op wetenschappelijk onderzoek van
Housing First, een idee dat uit Amerika
stamt en over de hele wereld veel succes
heeft geboekt. Daklozen mogen hun pro-

blemen - schulden, verslaving, reïntegratie
- aanpakken vanuit de rust en veiligheid
van een eigen woning. Adviseurs van de
Rabobank in Utrecht, Zwolle, Tilburg,
Alkmaar, Nijmegen en Almere gaan de
deelnemers begeleiden. Ook besteedt   
Rabobank in het programma aandacht aan
de weerbaarheid van financieel kwetsbare
mensen. De Sleutel wordt gepresenteerd
door Beau van Erven Dorens. De opnames
zijn in april begonnen en de eerste uitzen-
ding staat gepland in oktober.

Foto: The Rotterdam Project.

D
oor nieuwe Europese regelge-
ving kun je binnenkort je        
financiële gegevens delen met
andere (financiële) partijen.

Dat hoeft niet, maar mag wel. Jij beslist       
namelijk zelf of jouw gegevens inzichtelijk
zijn. Rabobank speelt in op deze verande-
ring met verschillende nieuwe mogelijk-
heden in de Rabo Bankieren App. Zo kun
je in de app binnenkort de (financiële) za-
ken inzien die je bij andere partijen hebt
lopen. Alexander Zwart, verantwoordelijk

hiervoor: ‘Bijna 2 miljoen keer per dag con-
troleren klanten in onze app hun saldo.
Dankzij de nieuwe mogelijkheden krijgen
zij nog meer inzicht. Niet alleen als het
gaat om hun Rabo-rekening. De Rabo     
Bankieren App biedt een goed overzicht
van hoe je er financieel van A tot Z voor
staat, zodra je als consument daarvoor
kiest.’ Met deze vernieuwingen wil Rabo-
bank klanten meer overzicht, eenvoud en
gemak bieden.



Cursus artificial intelligence
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A
rtificial intelligence (AI) zit ver-
weven in veel zaken in ons      
dagelijks leven. Denk maar aan
de filmsuggesties die je krijgt

na een avondje series kijken. De Rabobank
heeft meegewerkt aan een korte cursus
over AI, die inmiddels kosteloos online      
beschikbaar is. Vanuit de missie Growing a

better world together werkt de Rabobank
samen met partijen die initiatief nemen
om een groter belang te dienen. In dit       
geval is dat: kennis toegankelijk maken
voor een groot publiek. Door deze samen-
werking is de cursus nu ook beschikbaar in
Nederland. Wil jij ontdekken hoe AI deel
uitmaakt van ons dagelijks leven en wat
ons in de toekomst nog meer te wachten
staat? 

DOWNLOAD DE APP NATIONALE AI CURSUS

OF DOE DE CURSUS VIA WWW.AI-CURSUS.NL.

45 jaar Rabo Foundation

SAMEN GROEIEN

D
e Rabo Foundation bestaat dit
jaar 45 jaar. Het maatschappe-
lijk fonds van de Rabobank     
investeert in zelfredzaamheid

van mensen. Dat doet ze door kwetsbare
mensen in Nederland en in 22 ontwikke-
lingslanden een perspectief te bieden op
een beter (economisch) zelfstandig            
bestaan. Die ondersteuning is niet alleen
financieel (met leningen), maar ook door
de inzet van haar expertise en netwerk. De
Rabo Foundation is in 1974 opgericht      
vanuit de coöperatieve gedachte: samen
kun je groeien. Afgelopen jaar heeft de      
Rabo Foundation ruim 30 miljoen 
geïnvesteerd in 369 coöperaties en maat-
schappelijke organisaties. In Nederland     
investeerde de foundation € 6,2 miljoen. 
Zie ook Rabobankfoundation.nl.

WAT KOST STUDEREN?
Verlaat je kind binnenkort de

middelbare school? Een ver-

volgopleiding is een investe-

ring in zijn/haar toekomst. Je

kunt hiervoor geld opzij zetten,

een lening afsluiten, beleggen

of een combinatie daarvan. De

studiekosten-calculator van de

Rabobank is een handige tool

waarmee je inzicht krijgt in

hoeveel je maandelijks moet

sparen of beleggen om de stu-

die van jouw kind te kunnen

bekostigen. Kijk op

www.rabobank.nl/studeren.

NOTEER IN JE 
AGENDA!
Pracht aan de Gracht is een 

culinair en cultureel evene-

ment en vindt dit jaar op 30 au-

gustus plaats in de monumen-

tale binnenstad van Oudewa-

ter. Langs de grachten verzorgt

de regionale horeca heerlijke

gerechten op basis van ingredi-

ënten uit de Utrechtse Waar-

den en omstreken. Tijdens

proeverijen van de verschillen-

de streekproducten geniet je

van muzikale optredens. Kom

je ook genieten van een prach-

tige zomeravond?

VER WEG? PAS AAN!
Het gebruik van jouw betaal-

pas is standaard beperkt tot Eu-

ropa. Ga je  buiten Europa op

vakantie? Zet dan, voordat je

op reis gaat, het gebruik van

jouw bankpas aan voor het we-

relddeel waar je naartoe gaat.

Dit kun je doen in de Rabo Ban-

kieren App en ook via Rabo In-

ternetbankieren. Je kunt instel-

len voor welke periode je de

pas wilt activeren. Hierna zet

de Rabobank het gebruik van

de bankpas in dat werelddeel

automatisch

weer uit.
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DUURZAAM WONEN
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KLIMAATNEUTRAAL IN 2050

Investeren in
een duurzame
woning
Nederland staat aan het begin van een energie-         
transitie. Huiseigenaren krijgen daarmee te maken.
Het verduurzamen van een bestaande woning is een
uitdaging, maar het loont om je erin te verdiepen.
 TEKST: ROB HARTGERS FOTO'S: GETTYIMAGES - ISTOCK

rabobank.nl/duurzaamwonen

A ls het aan de overheid ligt, is                 
Nederland in 2050 klimaatneutraal.
Dit betekent dat we in dertig jaar tijd
onze totale CO2-uitstoot moeten         

terugbrengen naar bijna nul. Het vereist aanpas-
singen aan vrijwel alle woningen in Nederland.
De overheid schiet burgers te hulp met een
reeks maatregelen, waaronder subsidiemoge-
lijkheden voor particuliere huizenbezitters. Op
lokaal niveau werken gemeenten aan plannen
waarin ze vastleggen wanneer wijken worden
verduurzaamd en van het gas afgaan. Uiterlijk
eind 2021 is hierover meer bekend. Ondanks de
onzekerheid over de aard en de kosten van de
overheidsmaatregelen hoef je als huiseigenaar
niet te wachten, maar kun je zelf alvast aan de
slag met energiebesparingsmaatregelen.

 
NOOIT SPIJT Veel van die maatregelen om

energie te besparen zijn eenvoudig te realiseren.
Zeker in wat oudere huizen valt veel duurzame
winst te behalen. Het begint met goede isolatie,

zodat er geen warmte onnodig naar buiten lekt.
Van isoleren krijg je nooit spijt, omdat de     
maatregelen snel zijn terug te verdienen. Kijk   
allereerst naar vloeren, ramen en kozijnen,       
buitenmuren en het dak. Zorg ook dat je alle     
kieren en naden dicht. Vaak gaat het om simpele
oplossingen, zoals tochtstrips of een tocht-   
werende brievenbus.

Bij een goed geïsoleerde woning hoort een
goed ventilatiesysteem, zeker wanneer er geen
‘natuurlijke’ ventilatie is door bijvoorbeeld roos-
ters of ramen die op een kier kunnen. De betere
mechanische ventilatiesystemen voeren lucht af
en aan op basis van ‘balansventilatie’, waarbij
warmte van de afgevoerde lucht wordt overge-
dragen aan de inkomende verse lucht. Daardoor
hoef je minder te stoken.

Uiteindelijk moeten alle woningen in             
Nederland van het gas af, maar het vervangen
van een gasgestookte cv-ketel door een                 
(hybride) warmtepomp is een flinke investering.
Dat soort grote uitgaves kun je wellicht beter



Isaac Kolfschoten, 

eigenaar van Hako Bouw

Montfoort: van isoleren

krijg je nooit spijt, omdat

de maatregelen snel zijn

terug te verdienen.

NIEUWE LENING
Er komt een nieuw type

lening voor eigenaren

die hun huis willen ver-

duurzamen. Gebouw-

gebonden financiering

(GGF) is, anders dan

een hypotheek, niet ge-

koppeld aan de eige-

naar, maar aan het ge-

bouw. De lening is

overdraagbaar op een

volgende eigenaar.

GGF is bijvoorbeeld

aantrekkelijk voor men-

sen die over een paar

jaar hun huis willen ver-

kopen, maar nu al wel

willen investeren in

duurzame maatrege-

len. Voordat dit soort

leningen kan worden

aangeboden, moet

eerst de wet worden

gewijzigd.
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uitstellen tot er meer duidelijk is over de     
plannen in jouw gemeente. Een maatregel waar
je nooit spijt van krijgt, is het plaatsen van zon-
nepanelen. Gemiddeld verdien je deze investe-
ring in 6 tot 10 jaar tijd terug via de besparing
op de energierekening. Rabobank-partner       
GreenHome, een onafhankelijke specialist op
het gebied van duurzame woningen, kan je     
precies vertellen wat er allemaal mogelijk is op
het gebied van verduurzaming.

 
INZETTEN OVERWAARDE Huizenbezit-

ters met voldoende overwaarde op hun woning,
kunnen die inzetten voor energiebesparing.
Koop je een huis of ga je verbouwen, dan biedt
de Rabobank de optie van het Groendepot bij de
hypotheek, een bouwdepot specifiek voor het
nemen van energiebesparende maatregelen. Dit
is een aparte rekening die je krijgt bij het afslui-
ten van je hypotheek. De voordelen zijn dat je na
het afsluiten kunt kiezen aan welke groene

maatregelen je het gereserveerde geld besteedt.
En dat je het geld maximaal twee jaar lang kunt
reserveren op deze rekening. Gezien de huidige
lage rentestanden kan het sowieso interessant
zijn om spaargeld in te zetten voor het ‘vergroe-
nen’ van je woning. Is die mogelijkheid er niet,
dan bestaat er nog de Energiebespaarlening van
het Nationaal Energiebespaarfonds, waarvan de
Rabobank een van de financiers is. Zowel parti-
culiere huiseigenaren als Verenigingen van         
Eigenaars) (VVE’s) kunnen hier een lening af-
sluiten tegen een gunstig tarief. Als grootste       
hypotheekverstrekker van Nederland wil de       
Rabobank het huiseigenaren zo gemakkelijk
mogelijk maken om hun woning te verduurza-
men. Daarmee komt niet alleen een klimaat-       
neutraal Nederland een flinke stap dichterbij,
het is op termijn ook nog eens goed voor je         
portemonnee. 

35
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COÖPERATIE
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Gedreven om te zoeken naar oplossingen waar
iedereen beter van wordt. Het is de essentie van
waar het bij de Rabobank allemaal mee begonnen is
en hoe we in de wereld staan.  
 TEKST: SIMONE VAN NES FOTO'S: MARK VAN DER ZOUW

De kracht        
van de
coöperatie

D e Rabobank is een coöperatieve
bank, een maatschappelijke bank.
‘Onze lokale betrokkenheid is groot’,
zegt Dennis van Westing,

Accountmanager MKB bij Rabobank Utrechtse
Waarden. ‘Dat geldt voor datgene waarin wij
voor de samenleving van betekenis willen zijn,
maar wanneer ik voor mij en mijn collega’s
spreek, zeker ook voor het nauwe contact dat
wij hebben met onze relaties. Ik wéét van mijn
klanten waar zij staan, wat ze doen. Op hun
beurt weten zij hoe ze mij kunnen benaderen en
hoe het mijn ambitie is om zoveel mogelijk
aandacht aan mijn klanten en hun bedrijven
geven. Een passende oplossing zoeken voor een
klant, tot het uiterste gaan om onze toegevoegde
waarde waar te maken – ik durf oprecht te
stellen dat dát het is waar ik en mijn collega’s
voor staan.’

VOOR HET LEVEN     ‘Door behalve op de
regels ook op je eigen morele kompas te varen’,

knikt Diana Hagenaar. Als Specialist Financiële
Logistiek adviseert Diana nationaal en
internationaal actieve bedrijven en instellingen
in hun complexe adviesvragen op het gebied van
betalingsverkeer, valutarisico’s, werkkapitaal-
management en andere specialistische dienst-    
verlening. ‘Ik denk mee over de aders en het
hart van het bedrijf’, zegt Diana. ‘De inrichting
van het betalingsverkeer is van het grootste
belang voor een bedrijf. Met welke oplossingen
kan de ondernemer zijn werkkapitaal nog beter
inrichten, stel ik mij de vraag. Bijvoorbeeld door
op andere manieren te financieren dan door
lening en lease. Op het gebied van betalings-
verkeer zijn we als Rabobank bovendien erg
sterk in innovatie. Doordat wij dicht bij de
ondernemers zitten, signaleren wij behoeften
die onze productontwikkelaars vervolgens
optimaliseren. De meeste grootbanken zien
betalingsverkeer als iets gewoons, terwijl wij
dat juist als het fundament voor het bedrijf zien.’
‘Zo krijgen wij klanten voor het leven’, lacht

RABOBANK.NL/

BEDRIJVEN
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'Meerwaarde
van

gezamenlijke
kennis’
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Dennis. ‘Diana en ik gaan vaak samen naar bedrijven en de
meerwaarde van onze gezamenlijke kennis wordt gewaar-      
deerd.’  

‘Die toegevoegde waarde waar ik eerder over sprak’,
vervolgt Dennis, ‘zit ‘m in kennis bieden en netwerken. Je
netwerk brengt je razendsnel bij mensen met antwoorden op
je vragen én bij mensen met vragen waarop jij het antwoord
hebt. Dat, samen met de maatschappelijke betrokkenheid die
wij voelen en uitdragen, maakt dat wij allemaal actief zijn in
het verenigingsleven en in bedrijvennetwerken.’

BEHEERSBAAR     Aangeschoven is Martin van Limborgh,
Risicospecialist Verzekeren Grootzakelijk. Ook hem vragen
we naar de meerwaarde van het bieden van kennis.
‘Ondernemers zijn zich lang niet altijd bewust van welke
risico’s er kleven aan verzekeringskeuzes of het gebrek
daaraan’, legt Martin zijn werk uit. ‘Met inzicht geven,
meedenken in welke maatregelen het beste zijn voor de
beheersing van risico’s op schade en vanuit een stuk
betrokkenheid denk ik mee. Een ondernemer is enthousiast
en gaat uit van resultaat behalen. Gaat uit van positieve
risico’s. Het is aan mij om – in het belang van de ondernemer
– hem of haar te wijzen op de negatieve risico’s. Welke kun en
wil je wel, of juist niet zelf dragen? Actueel is cybercrime, met
digitale risico’s als datalekken en het platleggen van

websites. Het is onze taak om klanten hiervan bewust te
maken. Hen te wijzen op de mogelijke gevolgen, om zo samen
in te zetten op preventiemaatregelen om de kansen op en de
effecten van een calamiteit te verminderen en beheersbaar te
maken. Cyber heeft niet met aansprakelijkheid te maken en
ook niet met objecten. Alleen het treffen van maatregelen als
het beveiligen met een firewall, het installeren van
virusprogramma’s of het uitbesteden aan systeembeheer is
niet genoeg. Als hackers het Pentagon kunnen kraken,
kunnen ze ook de site van een ondernemer kraken. En
eenmaal toegang, betekent dat toegang tot heel veel.’

GUNNEN BRENGT JE VERDER     ‘Continuïteit is voor
elk bedrijf van levensbelang. Je moet als ondernemer zoveel
mogelijk zekerheid willen hebben dat die continuïteit ook
echt is gewaarborgd’, vindt Diana. ‘Wat wij als coöperatie
goed kunnen is verbindingen tot stand brengen. Daar
ontstaan mooie samenwerkingen uit. Klanten met klanten
verbinden, zodat zij elkaar kunnen versterken.’ ‘Juist,’ zegt
Martin, ‘dat doen wij ook met preventiemaatregelen. Als een
klant zoekende is naar een partij, bevelen wij bedrijven aan
uit ons eigen netwerk. Een aanbeveling wordt gewaardeerd.’

12 UTRECHTSE WAARDEN E.O.

‘Klanten met klanten
verbinden, zodat zij
elkaar kunnen
versterken’



‘De Rabobank is een

organisatie die het verschil

maakt in de maatschappij’,

stelt Cris Post, Directeur

Bedrijven
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‘Daarbij is in ons werkgebied het gunnen een groot goed’,
vult Diana aan. ‘Gunnen brengt ondernemers verder.’

IN DE HOOFDROL     ‘Je merkt dat bijvoorbeeld bij ons
miniMaster programma,’ zegt Dennis, ‘bedoeld voor wie
samen met collega-ondernemers wil groeien. Een inspi-          
rerend leerprogramma met professionele gastdocenten,
maar de hoofdrolspelers zijn de ondernemers zelf.
Onderwerpen als persoonlijk leiderschap en financieel,
strategisch en marketing management worden uitgediept. En
reken maar dat er gespard wordt. Je leert kijken naar hoe je
als ondernemer – en onderneming – bent, krijgt een spiegel
voorgehouden en je neemt de zaken eens flink onder de loep.
Als je ziet hoe de ondernemers naar elkaar toe groeien,
elkaar raad vragen en elkaar willen helpen… Er ontstaan echt
mooie contacten.’

‘Hier spreekt ook weer het coöperatieve gedachtegoed
uit’, valt Diana bij. ‘In essentie gaat het bij een coöperatie om
elkaar helpen, omdat het in je eentje niet altijd lukt. Bij de
Rabobank doen wij dat ook sterk op het gebied van
duurzaamheid.’ ‘Voor ondernemers speelt er veel’, licht
Dennis toe. ‘We gaan van een economie waarin grondstoffen
worden gewonnen om er producten van te maken die na
gebruik tot afval worden naar een circulaire economie,
waarin het draait om het behoud van grondstoffen. Om
ondernemers in hun vragen over circulaire bedrijfsmodellen
en de financiering daarvan te ondersteunen hebben we sinds
kort de nieuwe Rabo Circulair Ondernemen Desk. Als een-      
maal de eerste stap is gezet op het gebied van duurzaamheid
volgen er meer, is mijn ervaring.’ 

‘Duurzaamheid, je moet er iets mee doen, dat weten we
allemaal’, verklaart Martin. ‘Wachten we tot de einddatum is
bereikt of pakken we de handschoen op? Ik vind het een
mooie gedachte dat wij als Rabobank te boek staan als
katalysator voor duurzaamheid in bedrijven.’

Lokaal 
betrokken
Cris Post, Directeur Bedrijven van Rabobank
Utrechtse Waarden.

‘Vanuit onze coöperatieve oorsprong zijn we
sterk betrokken bij de lokale leefomgeving van
onze klanten. Al onze collega’s zijn zichtbaar in
de samenleving door hun actieve betrokkenheid
bij verenigingen, sportclubs, sociale onder-          
nemingen en stichtingen. Iedereen kent hen, ze
zijn voor iedereen benaderbaar. Het grote
verschil met andere banken is zonder twijfel die
lokale betrokkenheid. Onze mensen wonen en
werken in ons werkgebied, daar waar andere
banken geen gezicht hebben. 
Wij willen een betekenisvolle coöperatieve bank
zijn. Dat gaat door daadwerkelijk bij te dragen
aan de welvaart en het welzijn in onze
samenleving, maar ook door goede adviseurs
met de juiste kennis en kunde en de hoge
kwaliteit van ons product. Wat wij bovendien
van groot belang vinden is het aanjagen van
verduurzaming in de regio. Zo hebben we met
NoFoodWasted de handen ineengeslagen en
maken we ons sterk voor het terugdringen van
voedselverspilling. Krachtenbundeling is een
sterk wapen in de strijd voor duurzaamheid.
Samen met Duurzaam Lopikerwaard trekken
we op om ondernemers in de regio bewust te
maken en te ontzorgen. Om bijvoorbeeld samen
met hen te kijken of het verstandig en rendabel
is om zonnepanelen aan te schaffen. Lokaal
betrokken, wij geven daar breed invulling aan.’
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Patrick van Klaveren en

Cindy Uitbeijerse

genieten volop van

hun eerste woning in

Oudewater.

 

Weten wat in jouw situ-

atie mogelijk is? Start

vandaag nog je

eerste-huis-gesprek op

Rabobank.nl/eerstehuis

of maak een afspraak

met onze financieel

adviseurs via

financieeladvies.uw@ra

bobank.nl.



WONEN

15

Als starter op de woningmarkt heb je het niet gemakkelijk. Hele-
maal als je zzp’er bent, een flexibel arbeidscontract hebt of nog
niet lang werkt. Gelukkig is er meer mogelijk dan je denkt.
 TEKST: ROB HARTGERS FOTO'S: STUDIO POMPE

Meer mogelijk
voor starters

H
uizenprijzen zijn de afgelopen
jaren fors gestegen. In je eentje
kopen is knap lastig en met zijn
tweeën kopen is niet voor ieder-
een weggelegd. Een studie-
schuld en flexibele arbeidscon-

tracten maken het extra lastig om te kopen. Toch
is er meer mogelijk dan je denkt. De Rabobank
denkt graag mee, kijkt daarbij naar jouw indivi-
duele situatie en durft uitzonderingen te maken.
Niet alleen je huidige omstandigheden tellen
mee, maar ook je toekomst. Onze online reken-
tool geeft een indicatie van wat je maximaal
kunt lenen, maar is niet het laatste woord.

 
ROND DE DRIE TON Twee voorbeelden:

Chantal is begin dertig en werkt sinds anderhalf
jaar als ontwerper via een uitzendbureau. Haar
gemiddelde brutomaandinkomen is € 3.700.
Chantal heeft 20.000 euro spaargeld. Ze huurt
met twee vriendinnen een appartement in
Amsterdam-Oost, maar wil graag een eigen wo-

ning. Op de oververhitte Amsterdamse woning-
markt beginnen de vraagprijzen voor een be-
scheiden starterswoning bij 250.000 euro.

Johan en Nour zijn beiden eind twintig en
wonen samen in een vrijesectorhuurapparte-
ment in een middelgrote stad. De maandhuur
bedraagt 1250 euro. Johan werkt 32 uur in de
week als leraar op een basisschool, met een tij-
delijk contract. Nour is sinds twee jaar zelfstan-
dig bedrijfsadviseur. Samen verdienen ze gemid-
deld € 5.500 bruto per maand. Johan en Nour
willen graag kopen. Ze kijken naar woningen
van rond de drie ton. Waarschijnlijk hebben ze
net genoeg eigen geld gespaard om de kosten
koper te betalen.

 
GRAAG IN GESPREK Zowel Chantal als

Johan en Nour twijfelen of ze een hypotheek
kunnen krijgen. Maar het tijdelijke contract van
Johan, het uitzendcontract van Chantal en het
zelfstandig ondernemerschap van Nour hoeven
een hypotheek niet in de weg te staan. We kij-
ken altijd naar het toekomstperspectief. Voor
een beginnende leraar als Johan is dat, gezien de
tekorten in het onderwijs, gewoon prima. Als je
bovendien kunt laten zien dat je al een aantal
jaar een hoge huur kunt betalen, dan sterkt dat
ons vertrouwen dat je ook een hypotheek kunt
dragen. Vanzelfsprekend bieden we geen garan-
ties, want iedere situatie is uniek. Maar we gaan
wel heel graag met je in gesprek. Dat kan per te-
lefoon, maar ook via een videogesprek. Wat jou
het beste uitkomt.

RABOBANK.NL/

HYPOTHEKEN
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MINDER NETJES 
MAAIEN GRAAG
 TEKST: SIMONE VAN NES FOTO: STUDIO POMPE

S
tichting Werkgroep Behoud Lopiker-      
waard – met voorzitter Wim Boesten –
streeft het behoud en de versterking
van het karakter van de Lopikerwaard

na waar het natuur, landschap en cultuur-             
historie betreft. Bestuurslid Irene Schuller zette
Erfvogelproject Lopikerwaard op en brak in
maart een lans voor gevarieerder groen met de
presentatie van haar project ‘Het ecologisch
beheren van al ons openbaar groen’ op het
Symposium Landschap en Cultuurhistorie.
‘Omdenken, beleidsverandering, een grote
omslag is nodig’, bepleit Irene. Haar inzending
werd beloond met als prijs de steun van
West-Utrecht om haar ideeën voor stimulering
van de biodiversiteit te versterken. 

´Je kunt mopperen op mensen die de natuur
slopen – dan word je zelf chagrijnig – óf je gaat
er iets aan doen.´ Dat laatste is precies wat Irene
deed. Zo rond haar zestigste vond ze dat ze
genoeg fysiotherapeutische zorg verleend had.
´Ik woon op een woonboerderij en met mijn

grote liefde voor de natuur wil ik me richten op
het verbeteren van het leefgebied van erfvogels
zoals de boerenzwaluw, ringmus en steenuil.´
Met ruggensteun van Vogelbescherming
Nederland zet ze in op het belang van de 4 v's:
voedsel, veiligheid, voortplanting en variatie.
‘Iederéén leeft midden in de natuur, ook in
stedelijke bebouwing’, zegt ze met klem. ‘Hang
op je balkon een nestkastje op. En haal die
tegels uit je tuin. Mensen zijn bang dat een
vogelvriendelijke tuin extra werk met zich
meebrengt, maar dat hoeft helemaal niet.’

‘Ik maak me sterk voor totale variatie. Ook
in de bermen. Je mist er de laag tussen de
bomen en het gras. Zet er struiken tussen, vlier
en meidoorn… Onze bermen worden kort
gehouden en krijgen nauwelijks de kans om te
bloeien’, gaat Irene vol vuur verder. ‘Laten we nu
eens gaan genieten van onkruid in de berm,
insectenvriendelijk en daarmee
vogelvriendelijk. Bloeiende bermen, ze zijn in
het belang van ons allemaal.’

 RIJKER 
NEDERLAND
Samen natuurverlies

ombuigen naar herstel.

Als dieren en planten

meer en beter ruimte

krijgen om te leven,

wordt de landbouw

gezonder en zal de

natuur in 2030 rijker

zijn, staat in het

Deltaplan voor

biodiversiteit in

Nederland, waarvoor

kennisinstituten,

bedrijven, landbouw-,

natuur- en milieu-           

organisaties en de

Rabobank de handen

ineen hebben gesla-      

gen. Lees erover op

www.samenvoorbio-     

diversiteit.nl. 

Meer informatie over

de stichting:

werkgroepbehoud

lopikerwaard.nl.

DUURZAAM
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Een op de vijf mensen gaat niet op vakantie, blijkt uit
de vakantiegeldenquête van het Nibud. Hun vakan-
tiegeld gaat bijvoorbeeld op aan het afbetalen van
schulden of het aflossen van de hypotheek. 
BRON: NIBUD VAKANTIEGELD-ENQUÊTE 2017

22%
VAN DE ONDERVRAAGDEN
GAAT NIET OP VAKANTIE,
38% GAAT EEN KEER,
20% TWEE KEER EN
9% DRIE KEER.

2.000
EURO GEVEN WIJ GEMID-
DELD JAARLIJKS UIT AAN
VAKANTIE. 

38%
SPAART HET VAKANTIE-
GELD. 10% VAN DE ON-
DERVRAAGDEN MET EEN
BOVENMODAAL INKOMEN
BELEGT HET GELD.

42%
VAN DE MENSEN DIE NIET
MET VAKANTIE GAAN
DOEN DAT OMDAT HET TE
DUUR IS. 
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Ruim driekwart van de kinderen vanaf 10 jaar heeft een eigen
pinpas. Hoe bereid je je kind voor op de omgang met digitaal geld? 
 TEKST: ELS MANNAERTS FOTO'S: STUDIO POMPE

Pinnen zonder
papa of mama

met de voorbereiding op de omgang met
digitaal geld.

 
KEUKENTAFEL Net als andere dingen in

het leven moeten kinderen met vallen en
opstaan leren hoe ze het beste kunnen omgaan
met geld. ‘Zakgeld is leergeld. Dus als een kind
een keer fouten maakt met zijn zakgeld, is dat
niet erg, daar leert hij van. Als ouder kun je je
kind daarbij helpen.’ En wat betekent dat
concreet? ‘Aan de keukentafel met je kind!
Check samen zijn banksaldo en stel vragen:
hoeveel geld heb je, wat wil je ermee doen, hoe
ga je dat bereiken? Leg niet te veel beperkingen
op: je hebt het zakgeld gegeven, het kind mag
daar vrij over beschikken.’ Maar bespreek
vooral ook hoe je veilig kunt pinnen en online
met je geld omgaat, zegt Vliegenthart.                   
95 procent van de ouders praat met hun
kinderen over geld, maar veilig pinnen is in
slechts 9 procent van de gevallen een
onderwerp. ‘Rond de 40 procent van de

DIGITALE OPVOEDING

18 UTRECHTSE WAARDEN E.O.

KINDEREN ONLINE

H
et digitale bankverkeer heeft
ons veel gemak opgeleverd, zegt
Arjan Vliegenthart, directeur
van het Nibud. ‘Maar dat gemak
gaat gepaard met een aantal
gevaren. We realiseren ons

minder goed dat we geld aan het uitgeven zijn
wanneer we met een bankpas of online betalen.
Daarnaast vraagt veilig digitaal bankieren om
zorgvuldigheid: je moet bijvoorbeeld je
pincodes geheimhouden en ook niet zomaar van
alles online kopen zonder dat je weet of het
veilig is.' Onze samenleving vereist naast
financiële educatie daarom ook digitale
wijsheid. Vliegenthart: 'Op veel middelbare
scholen hebben kinderen een pinpas nodig,
omdat de automaten en kantines geen contant
geld meer accepteren. En veel kinderen hebben
al vroeg online toegang tot hun rekening,
bijvoorbeeld door een bankieren-app op hun
telefoon.' Vandaar ook dat je volgens
Vliegenthart niet vroeg genoeg kunt beginnen

NIBUD.NL

JOINHACKSHIELD.NL



kinderen kent zijn pincode niet uit zijn hoofd,
dat is bijna de helft! Sommige kinderen bewaren
de code op een briefje in hun portemonnee of
vertellen hem aan een vriendje of vriendinnetje.
Les één: leer die code uit je hoofd. En als je geld
pint, stop het dan meteen weg als je het uit de
automaat hebt gehaald en houd rekening met de
omgeving. En: laat niemand meekijken als je je
pincode gebruikt, zelfs je beste vriendje niet, en
ook niet je ouders. Kinderen moeten leren
pinnen zonder papa of mama.’

 
CANDY CRUSHEN De aanschaf van een

mobiele telefoon, vaak rond het tiende
levensjaar, is een goed aanknopingspunt om
over geld te praten. Het apparaat kost veel geld
en kan toegang geven tot het digitale
(spaar)geld. ‘Bespreek wie het abonnement
betaalt, wie betaalt de kosten die buiten de
bundel vallen en wie betaalt een eventuele
reparatie? Als jouw kind uren op de achterbank
van de auto zit te Candy Crushen op een

4G-netwerk, moet hij leren dat dat geld kost. En
dan heb ik het nog niet eens over de in-app
aankopen. Veel kinderen spelen spelletjes op de
tablet van hun ouders en daarop kun je
gemakkelijk online aankopen doen. Laat ze de
rekening zien én betalen.’ Overigens vindt
Vliegenthart dat ouders zelf ook een
verantwoordelijkheid hebben. ‘

 
SERIEUS SPEL Het Nibud ontwikkelde

verschillende spellen om kinderen en hun
ouders te leren met (digitaal) geld om te gaan.
Maar de game Hackshield, waar ook de
Rabobank aan meegewerkt heeft, gaat nog een
stapje verder. Hackshield is een ‘serious game’,
bedoeld om kinderen in de leeftijd van 9 tot en
met 12 jaar weerbaar te maken tegen de
gevaren van het internet. Chief Product Officer
Tim Murck: ‘In het echte leven leren we
kinderen om geen snoepjes aan te nemen van
vreemde mannen, maar in de digitale wereld
doen ze dat voortdurend en slapen ze met de

Sommige kinderen bewaren

de code op een briefje in hun

portemonnee of vertellen

hem aan een vriendje of

vriendinnetje.
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ramen en deuren open. Met ons spel proberen
we kinderen niet alleen kennis bij te brengen
over digitale gevaren, maar leren we ze ook
onder de motorkap van het internet te kijken. In
het spel volgen kinderen het spoor van digitaal
geld. Ze verzamelen geld door vragen en puzzels
op te lossen en worden verleid om daar dingen
mee te kopen. Waarna ze vervolgens ervaren
wat het betekent om dat geld weer kwijt te
raken. Wij willen kinderen niet weghouden van
gevaar, maar juist weerbaar maken door ze in
een veilige omgeving te laten zien welke
gevaren er zijn en wat de consequenties zijn van
hun eigen online acties. Hacking, digitale
diefstal: het komt allemaal voorbij.’ Een account
bij Hackshield is gratis en addertjes onder het
gras in de vorm van reclame of in-app aankopen
zijn er niet bij. ‘Partners zoals Rabo Foundation
helpen ons financieel bij de ontwikkeling’,
vertelt Murck.

 
 

‘Ook leerzaam voor ouders, trouwens: deze
generatie ouders is wel handig in digitaal
gebruik en toepassingen, maar zou ook best
eens zelf onder de motorkap kunnen kijken.’

 
Wat kun je zelf doen?
Bij de Rabobank bepalen ouders zelf wat

hun kind met de eigen rekening mag doen. Je
kunt bijvoorbeeld zelf een opmamelimiet
instellen voor je kind, bepalen hoeveel hij of zij
mag pinnen en of hij of zij zelf mobiel mag
bankieren. Je kunt dit gemakkelijk zelf instellen
en aanpassen in je mobiel bankieren-app.             
Zie ook: Rabo JongerenRekening instellen -
Rabobank.

95 procent van de ouders

praat met hun kinderen over

geld, maar veilig pinnen is in

slechts 9 procent van de

gevallen een onderwerp.
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WOORDZOEKER
bankzaken • beleggen • bijen • bruin • buitenlucht •
dagtochten • diensten • duiken • juni • kano • kermis •
koers • loom • meer • midzomer • onweer • parasol •
pootjebaden • reizen • rust • scheveningen •
schoolreisje • seizoen • sparen • strandtent •
teenslippers • vakantie • vermogensbeheer •
windsurfen • zand • zomerartikel • zomerconcert •
zomerfeest • zomerhitte • zomerkamp • zonneklep •
zonneschijn • zonnig • zwemmen • zwoel. 
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PUZZEL

Oplossing
Stuur je oplossing vóór

1 augustus 2019 naar

communicatie.uw@rabobank.

nl onder vermelding van je

naam en adresgegevens.

Maak kans op
een cadeaucheque t.w.v. € 75,-

van 'Aan Tafel' bij Jonne.
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Koop gericht
in wat je

nodig hebt!



Zie voor meer informatie

rabobank.nl/food.

VOEDING
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AANDACHT VOOR KLIMAAT 

Hoe groen is
je eten?
Om alle monden te voeden en milieuschade te beperken moeten
we anders gaan eten. Maar waarop baseer je je keuzes als het op
voeding aankomt?  
 TEKST: JOOST BIJLSMA FOTO'S: AART-JAN VEENEMA, PETRA HOOGERBRUG, VISAGIE WILMA SCHOLTE EN TYNKE JEENINGA

B
ij het debat over duurzaamheid
ging het lange tijd vooral over meer
zonnepanelen. We hadden het niet
of nauwelijks over minder biefstuk.
Daar komt nu snel verandering in.
Het besef groeit dat naast een

energietransitie ook een voedseltransitie nodig
is. Voor onze gezondheid, het klimaat en
voedselzekerheid zou het goed zijn over te
schakelen op een ander eetpatroon. Dat vinden
niet alleen activisten. Ook artsen, wereldwijd
verenigd in de EAT-Lancet-commissie, roepen
hiertoe op.

 
VERSCHIL MAKEN Duidelijke uitspraken

doen over het dieet van de 21e eeuw is op
eieren lopen. De meningen over gezond voedsel
lopen sterk uiteen. En de klimaat- en
milieu-impact van ons voedsel is een relatief
onontgonnen gebied. Babette Porcelijn probeert
hier inzicht in te verschaffen in haar boek De

verborgen impact. Hierin onderscheidt ze vier
sectoren waarbij we onze impact kunnen
verlagen: eten & drinken, spullen, vervoer en
huis. Voeding staat bovenaan. ‘Je dieet is je
krachtigste gereedschap om te verduurzamen.’
Porcelijn benadrukt dat dit geen gemakkelijk
thema is. ‘Misschien is het wel het meest
ingewikkelde van de vier.’ Allerlei factoren
spelen bij voeding een rol. Denk aan
energiegebruik, grondgebruik, watergebruik,
ontbossing, bestrijdingsmiddelen, kunstmest en
verspilling. Porcelijn neemt, naast
klimaatimpact, nadrukkelijk ook
milieuvervuiling en druk op de natuur in haar
berekeningen mee. Ze heeft met Geert Bergsma
van CE Delft, een specialist in
levenscyclusanalyse, op een rij gezet wat binnen
voeding de meeste impact heeft. Vlees tekent
volgens haar voor twee derde van de totale
impact bij eten & drinken. En van het vlees
belast rundvlees het milieu het meest, gevolgd35
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Ook wie ervan uitgaat dat
biologisch altijd

klimaatvriendelijker is, kan
bedrogen uitkomen

door lam, vis, varken en gevogelte. Met de
‘keuze voor het soort voedsel’ kun je het
grootste verschil maken, denkt zij. Plantaardig
staat bij haar op 1, gevolgd door zuivel, vis en
vlees. Na de keuze voor voedselsoort als manier
om je impact te verlagen volgen ‘verspilling
voorkomen’ (2) en ‘lokaal & seizoen’ (3).

 
KARMA SHOARMA Wie van een

specifiek voedingsmiddel wil weten of het
klimaatvriendelijk is, kan hiervoor bij Laura
Heerema van GiantLeaps terecht. Zij helpt
cateraars en restaurateurs klimaatimpact in
kaart te brengen en te verlagen. Ze gebruikt
hiervoor een speciaal ontwikkelde tool die de
CO2-footprint van voedingsmiddelen kan
berekenen. Heerema hielp hiermee bijvoorbeeld
cateraar The Food Line-up een
klimaatvriendelijk menu samen te stellen voor
Brasserie 2050 van de Rabobank op het festival
Lowlands. Hierop prijkten gerechten als
Bourguignon sans Boeuf en Karma Shoarma,
maar ook brood gemaakt van aardappelschillen.

Waar begin je eigenlijk als je zelf
klimaatvriendelijker wilt eten? Volgens
Heerema helpt het om te werken met een
driestappenplan: ‘Stap een is: eet zo plantaardig
mogelijk. Dat betekent dat je je maaltijden zo
veel mogelijk opbouwt uit groenten, fruit,
granen en noten. Stap twee is: kies zo veel
mogelijk seizoensgebonden en lokaal
geproduceerd voedsel. En stap drie is: verspil
minder. Koop gericht in wat je nodig hebt en ga
slim om met restjes.’

Zulke vuistregels kunnen een mooi middel
zijn bij klimaatvriendelijk inkopen, maar ze
bieden geen harde garanties. ‘Plantaardig is
duurzamer dan dierlijk’ is nog redelijk
betrouwbaar. Zo is sojamelk bijvoorbeeld beter
voor het klimaat dan koemelk, weet Heerema.
‘Koeien produceren methaan. Dit is een
broeikasgas met een nog veel grotere negatieve
impact dan CO2. Bij koemelk telt bovendien de
impact mee van het voer.’ De vuistregel ‘lokaal is
duurzamer’ is al minder betrouwbaar. Die
vlieger gaat lang niet altijd op, stelt Heerema.



TIPS 
Een dag per week geen

vlees eten en je bespaart

7 procent op je aandeel

in het broeikaseffect.

Koken zonder deksel kost

twee tot drie keer zo veel

energie als koken met

deksel. De magnetron is

gunstiger dan oven en

barbecue: er is geen

voorverwarming nodig.

We gooien naar schatting

ruim 13 procent van het

eten weg, daarvan is

twee derde vermijdbaar.

Bron: Voedingscentrum
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Lokaal rundvlees wint het op impact nooit van
plantaardige vleesvervangers die je van ver
haalt. En fruit uit Nederlandse kassen die zijn
gestookt op fossiele energie, kan het verliezen
van seizoensfruit uit Spanje. Ook wie ervan
uitgaat dat biologisch altijd klimaatvriendelijker
is, kan bedrogen uitkomen. ‘Voor plantaardige
producten maakt biologisch of niet-biologisch
tegenwoordig weinig meer uit. Maar dierlijke
biologische producten scoren meestal minder
goed. Een reden hiervoor is dat biologische
dieren langer leven.’ Heerema geeft aan dat
alleen kijken naar klimaatimpact ook valkuilen
heeft. ‘In dat geval zou een plofkip beter uit de
wedstrijd komen en dat is op andere
duurzaamheidsfactoren, zoals dierenleed en
bestrijdingsmiddelen, niet wenselijk.’

 
ECOREXIA Een risico bij verduurzaming

van je menu is een te eenzijdige focus op
klimaat en CO2. Kasgroente, bijvoorbeeld, lijkt
op het eerste gezicht ongunstig vanwege het

gebruik van energie (althans als dit fossiel is
opgewekt). Maar Nederlandse kassen
produceren zeer efficiënt, waarbij ze zuinig
omspringen met land, water en chemicaliën.
Daardoor wint de Nederlandse kastomaat het
volgens Porcelijn van Spaanse en Amerikaanse
tomaten, ook als deze niet uit een kas komen.

Wie zijn dieet wil verduurzamen, kan het
gaan duizelen. Er zijn duizenden dingen waar je
rekening mee kunt houden. De kunst is om een
aantal impactvolle veranderingen door te
voeren. Heerema vindt dat we daarbij andere
mooie aspecten van eten & drinken niet uit het
oog moeten verliezen: ‘Voeding is natuurlijk
veel meer dan impact alleen. Het is ook
samenkomen, cultuur, smaak, geur, plezier en
gezondheid. Dat moet je niet allemaal gaan
opofferen.’ Anders kan het gaan lijken op
ecorexia: een ongezonde obsessie voor het
klimaat.

KIJK OOK EENS OP

GIANTLEAPS.NL
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Met het landelijke initiatief Rabo ClubSupport steunt de Rabobank
lokale clubinitiatieven. Als lid van de Rabobank heb je hier een
belangrijke stem in.
 TEKST: ELLIS MEULENBELT FOTO'S: AAD GOUDAPPEL

Stemmen op je
favoriete club

W aar ter wereld vind je zo veel
clubs, verenigingen en stichtingen
als in Nederland? We behoren
zelfs tot de landen met het hoogste

aantal lidmaatschappen van verenigingen per
hoofd van de bevolking. Verenigingen zijn het
cement van de maatschappij. Ze verbinden
mensen en spelen een belangrijke sociale rol.
Als coöperatie die bijdraagt aan de lokale
leefomgeving, wil de Rabobank graag helpen om
al die clubs sterker te maken. Dat doen we met
Rabo ClubSupport. Hiermee willen we het lokale
verenigingsleven ondersteunen met kennis, of
netwerken én geld. Wat dit laatste betreft: de
Rabobank investeert een deel van het geld in de
vorm van ‘coöperatief dividend’ in de clubs in
hun regio. Elke vereniging of stichting die klant
is bij de bank, kan meedingen naar een
financiële bijdrage hieruit. Het is aan de leden
van de Rabobank te bepalen naar wie het geld
gaat, zij stemmen op hun favoriete clubs. Naar
rato van de uitgebrachte stemmen wordt het

beschikbare bedrag vervolgens onder de
deelnemende clubs verdeeld.

Rabo ClubSupport is een landelijk initiatief,
wat betekent dat de Rabobank alles in het werk
stelt om er bekendheid aan te geven. Door een
landelijke website te lanceren, maar ook via
sociale media, nationale tv en met
(gepersonaliseerde) posters voor de
deelnemende clubs. Van de clubs wordt
natuurlijk verwacht dat ze zo veel mogelijk
lobbyen voor zichzelf, ook buiten hun eigen
ledenkring. En hier geldt: hoe creatiever, hoe
beter!

 
COÖPERATIEF DIVIDEND Als enige

bank in Nederland is de Rabobank een bank
zonder aandeelhouders. In plaats van een deel
van de winst in de vorm van dividend aan de
aandeelhouders uit te keren wordt het besteed
aan maatschappelijke initiatieven. Dit noemen
wij het coöperatief dividend. De lokale banken
zijn daarmee vanuit hun coöperatieve basis al

MIDDEN IN DE SAMENLEVING
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RABO CLUBSUPPORT  

WWW.RABOBANK.NL/

UTRECHTSEWAARDEN
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Je stem is
geld waard!
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WANNEER EN HOE?
Rabo ClubSupport is in juni

begonnen met een oproep

aan clubs, stichtingen en

verenigingen om mee te

doen. Opgeven kan tot

begin september bij je

lokale bank. Vanaf 27 

september tot 11 oktober

kunnen Rabobank-leden

hun stem uitbrengen op

hun favoriete clubs. De

finale van de campagne,

met de uitreiking van het

coöperatief dividend aan

de clubs, vindt begin

oktober plaats.

125 jaar een drijvende kracht in de
ontwikkeling van de leefomgeving. De leden
maken het mogelijk dat een deel van de
nettowinst beschikbaar wordt gesteld voor
lokale initiatieven van algemeen belang.
Aanvankelijk ging het vooral om extra steun aan
de agrarische sector. Maar onder invloed van de
veranderingen in de maatschappij en bij de
Rabobank zelf heeft deze ondersteuning van het
werkgebied van de banken zich steeds meer
ontwikkeld en is ze verbreed naar de hele
maatschappij.

Voor de verdeling van het coöperatief
dividend zullen we ons in de toekomst steeds
meer gaan richten op doelen met een grotere
maatschappelijke impact. Op oplossingen voor
lokale uitdagingen dus, om zo de leefomgeving
leefbaarder, aangenamer en eerlijker voor
iedereen te maken.

 
DIRECT INVLOED Rabo ClubSupport is

iets waar je als lid echt een stem in hebt. Met
jouw stem bepaal jij namelijk mede waar het
geld van je bank aan besteed wordt. Zo oefen je
direct invloed uit op je eigen leefomgeving.
Stemmen kan in september en doe je via een
aparte website. Daar vind je ook de spelregels
en informatie over alle clubs die deelnemen.
Vind je het nou moeilijk kiezen uit al die
deelnemers? Kijk dan eerst eens waar de clubs
het geld aan willen besteden. Is het voor jou
bijvoorbeeld belangrijk dat kinderen uit arme

Rabo ClubSupport is de

opvolger van de Rabobank

Clubkas Campagne.

gezinnen kunnen sporten, of dat ouderen
minder eenzaam zijn? Wil jij ook dat een
bepaald monument behouden blijft voor het
publiek, of dat er meer groen in de wijk komt?
Op welke manier jij je dorp, stad, wijk of regio
ook wilt verbeteren, er zijn vast deelnemende
lokale clubs die zich inzetten voor de zaken die
je na aan het hart liggen. Door op ze te stemmen
help je ze hun doel te verwezenlijken.

Met de code die je ontvangt, kun je vijf
stemmen uitbrengen op een vereniging of
stichting, waarvan er maximaal twee op
dezelfde vereniging of stichting mag zijn. Een
stem is namelijk geld waard. Hoeveel hangt af
van het door je lokale bank beschikbaar
gestelde bedrag. Dat wordt uiteindelijk over de
deelnemende clubs verdeeld op basis van de
behaalde stemmen.

30 UTRECHTSE WAARDEN E.O.

Met jouw stem bepaal jij mede waar
het geld van je bank aan besteed

wordt. Zo oefen je direct invloed uit
op je eigen leefomgeving.



Meer mensen kiezen dit jaar voor een zomer-          
vakantie in eigen land. Vooral Gelderland, Limburg,
Drenthe en Zeeland zijn populair. Maar ook de 
Middellandse Zeekust blijft populair. 
BRON: NBTC-NIPO RESEARCH

DEZE ZOMER GAAT NAAR VERWACHTING

70% VAN DE NEDERLANDERS OP REIS,

DAT ZIJN ER BIJNA 12 MILJOEN.  /// HET

BUITENLAND HEEFT MET 72% VAN DE     

VAKANTIEPLANNEN NOG STEEDS DE

GROOTSTE AANTREKKINGSKRACHT. /// 

VERGELEKEN MET VORIG JAAR VIEREN WE

WEL VAKER VAKANTIE IN EIGEN LAND. BIJ

VOORKEUR MET VOUWWAGEN OF           

CARAVAN. /// VOORAL GELDERLAND,

LIMBURG, DRENTHE EN ZEELAND ZIJN IN

TREK. /// MEER MENSEN PLANNEN EEN

VAKANTIE BUITEN EUROPA. HET AANTAL

VLIEGVAKANTIES STIJGT HIERDOOR OOK.
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ONDERNEMEN

32 UTRECHTSE WAARDEN E.O.

FINANCIAL LEASE IN OPKOMST

‘Dit geeft
financiële rust’
Financial lease past prima bij de slagvaardigheid die
Bert Draaijer als ondernemer nastreeft. ‘Als je
voorop wilt lopen, moet je snel kunnen opschalen.’
 TEKST: PETER STEEMAN FOTO'S: ERNIE ENKELAAR

Niet alleen auto's maar ook

zonnepanelen kunnen

geleased worden.

O p de winkel passen is niets voor Bert
Draaijer, directeur-eigenaar van
Duratherm Nederland. ‘Liever
ontwikkel ik iets nieuws. Als ik een

probleem in de markt zie, wil ik dat oplossen.’
Een karaktereigenschap die goed van pas komt
in de sector waarin hij actief is. Het bedrijf van
Draaijer richt zich op de aanleg van
aardwarmtesystemen voor het koelen en
verwarmen van gebouwen. Via boringen
worden leidingen tot een diepte van wel 300
meter in de grond aangebracht. ‘Op honderd
meter diepte is de temperatuur 10 graden.
Iedere honderd meter die je dieper gaat wordt
de temperatuur drie graden hoger. Ik zag het
concept eind jaren negentig voor het eerst in
Noorwegen. In Nederland waren
aardwarmtesystemen nog onbekend.
Aanvankelijk was ik er ook te vroeg mee. De
eerste jaren hadden we amper werk, maar nu
lopen we voorop.’

 

STRATEGIE Om optimaal te profiteren van
de dynamiek in de markt heeft Draaijer een
ambitieuze strategie waarin financial lease een
belangrijke rol speelt. ‘We schaffen ieder jaar
twee nieuwe boorwagens aan. We hebben er nu
negen. Zonder lease zou ik zo snel niet kunnen
groeien. Bij traditionele leasebedrijven hoef je
niet aan te kloppen voor het leasen van een
boorwagen. Ze kennen het object niet. Voor mij
is de Rabobank als leasepartner een logische
keuze. De bank onderscheidt zich omdat ze een
lokale speler is, die zich ook nog eens inzet voor
duurzaamheid. Dat speelt voor mij ook een rol.
Het mooie van de relatie met de Rabobank is dat
ik aan het begin van het jaar al weet wat er kan.
We hebben zojuist een boorwagen gekocht die
tot een diepte van 500 à 600 meter kan boren.
Dat type boorwagen kost 1,2 miljoen euro.
Dergelijke bedragen zijn te hoog om uit eigen
middelen te financieren. Bovendien: als je al
zo’n boorwagen van je eigen geld koopt, dan is
het een kapitaalgoed dat continu honderd



Bert Draaijer schaft elk jaar

twee nieuwe boorwagens

aan.

LEASEN STEEDS
POPULAIRDER
In 2018 werd in

Nederland voor 7,1

miljard euro aan

nieuwe lease- 

contracten gesloten.

Een groei van 20

procent ten opzichte

van 2017. Financial

lease is de meest

gekozen vorm om

machines, apparaten

en voertuigen te

financieren. Anders dan

bij operationele lease

ben je eigenaar van het

bedrijfsmiddel. Het

staat op de balans van

je bedrijf. Je beschikt

snel over een bedrijfs- 

middel zonder dat je

ineens een groot

bedrag moet betalen. 
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procent rendement moet leveren. Door te leasen
heb ik financiële rust.’

 
SENTIMENT Steeds meer ondernemers

ontdekken de voordelen van lease, is de
ervaring van Cor Karzijn, accountmanager
Rabobank Noord-Veluwe. ‘Leasen is bij objecten
een prachtig middel. Mensen denken bij lease
direct aan auto’s en bedrijfswagens maar het
terrein dat lease bestrijkt is veel groter. Van
freesbanken tot sorteermachines, van servers
tot robots. Belangrijk is dat het bedrijfsmiddel
uniek te identificeren is met een kenteken of
serienummer en niet ‘aard- en nagelvast’ vastzit
in een gebouw. Het is een vorm van financiering
die het werkkapitaal intact houdt en ruimte
biedt voor de financiering van verdere groei. Je
kunt kiezen voor lease waarbij het object je
eigendom is maar ook operationele lease is een
optie. En als bank kunnen we goed de mogelijke
risico’s inschatten. Daarin onderscheiden we

ons van traditionele leasebedrijven. We kijken
niet alleen naar het object. Wat zijn de
prognoses naar de toekomst en welke looptijd
van het leasecontract past daar het beste bij?'
Daarom vormt ook bij Bert Draaijer lease
onderdeel van de hele financiering. 'Aan het
einde van ieder jaar bespreken we samen zijn
investeringsplan voor het komende jaar. Leasen
is echt in opkomst. Het wordt door
ondernemers steeds meer geaccepteerd.
Vroeger had het onderwerp voor sommige
ondernemers een negatieve associatie. Als je
leaset ben je niet kapitaalkrachtig genoeg. Dat
sentiment leeft steeds minder en bij Bert al
helemaal niet. Hij wil gewoon dat zijn
onderneming optimaal gefaciliteerd wordt.‘

BEREKEN JE

MAANDBEDRAG OP

RABOBANK.NL/LEASE.
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GELDZAKEN
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Vederlicht of loodzwaar – geld heeft in veel soorten en maten    
bestaan, en in sommige werelddelen waren zelfs veren, stenen     
en zout geldige betaalmiddelen. Een overzicht in vogelvlucht.
 TEKST: IRIS KOOMEN FOTO'S: LIEKE JANSSEN

Van zout tot
bitcoins

L ang voordat er bitcoins, munten en   
biljetten in omloop kwamen, ruilden
mensen goederen om in hun levens- 
onderhoud te voorzien. Best lastig als je

iets ruilt wat beperkt houdbaar is, zoals bijvoor-
beeld vis. En levende dieren zijn niet in stukjes
te hakken; ook niet handig. Het eerste echte       
betaalmiddel was zout. Zout was een kostbaar
product omdat er levensmiddelen in bewaard
konden worden. In het Romeinse Rijk werden
de soldaten dan ook uitbetaald in ‘sal’, Latijn
voor zout. Aan deze vorm van loon dankt het
woord ‘salaris’ haar bestaan.

 
SCHELPEN In beschavingen in Afrika en

Azië werden veren, schelpen, kralen en tanden
van dieren als betaalmiddel gebruikt. Ongeveer
3500 jaar terug gingen de Chinezen schelpen als
geld gebruiken, maar ook elders werden   
schelpen als ruilmiddel gebruikt, zoals in Afrika.
Tot in de 18e eeuw kostte een vrouw in afgele-
gen gebieden in Oeganda twee schelpen. Maar

toen de wegen naar de kust verbeterd werden,
kwamen er meer schelpen in omloop. De waar-
de ervan daalde en zelfs nog in 1860 moest men
maar liefst 1000 schelpen neertellen voor een
vrouw. Inflatie is dus ook al een oud fenomeen.

 
ZILVER De eerste schriftelijke vermelding

van geld zoals we dat nu kennen komt uit       
Mesopotamië (nu Irak), en dateert uit 2500
voor Christus. Volgens kleitabletten werden bij
handelstransacties staven zilver in stukken   
gehakt en gewogen. Rond 500 voor Christus be-
gonnen mensen met het gebruiken van gouden
en zilveren munten als ruilmiddel. Het eerste
briefgeld werd gedrukt en gebruikt in China, in
de zevende eeuw. Europa volgde bijna duizend
(!) jaar later.

 
VAN GULDEN NAAR EURO In               

Nederland hebben we bijna 700 jaar met de gul-
den betaald. De naam gulden komt van gulden
florijn, gouden florijn dus, naar de Florentijnse
munt fiorino d'oro. Sinds 2002 gebruiken we de
euro, net als 18 andere EU-landen. Vind je nog
guldenbriefjes? Dan kun je die tot 2032 inwisse-
len bij De Nederlandsche Bank.

 
VIRTUEEL GELD Bitcoin is, heel simpel

gezegd, een betaalmiddel dat digitaal verstuurd
kan worden, tegen heel lage kosten, onafhanke-
lijk van een centrale autoriteit (zoals een bank).
Hij werd in 2009 ontwikkeld en is een zoge-
naamde cryptocurrency.

RABOBANK.NL/

PARTICULIEREN



35

35
23



BANKIEREN
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Wie zitting neemt in de RvC denkt analytisch en is beschouwend,
informeel en verbindend. Kwaliteiten waar Jeroen Mulder en
Jan-Pieter Papenhuijzen over beschikken, stelde de ledenraad vast.
 TEKST: SIMONE VAN NES FOTO'S: STUDIO POMPE 

Antenne voor 
samenleving

O nlangs werden in de raad van
commissarissen van Rabobank
Utrechtse Waarden twee nieuwe
leden benoemd. Zij zullen er mede

op toezien dat de belangen van alle bij de bank
betrokken partijen evenwichtig in acht worden
genomen. Wie zijn deze twee, die zich ten volle
willen inzetten voor onze coöperatieve bank?

Met zijn bedrijf Neho Speciaal Techniek begeeft
Jeroen Mulder zich al vele jaren op het terrein
van energie-oplossingen voor onder meer
scheepvaart, offshore en industrie. Daarnaast is
Jeroen maatschappelijk zeer betrokken: ‘Die
betrokkenheid zie ik terug bij de Rabobank.

        Ik woon in Schoonhoven en besef me
terdege: wat wonen we toch in een bijzonder
mooi landschap. Als daar iets mee gebeurt…        
Als ondernemer én als inwoner voel ik mij
verantwoordelijk en spreek ook anderen erop
aan.’ Jeroen Mulder is onder meer oprichter van
duurzaamheidsplatform Waardzaam, met als

doel duurzaamheid onder ondernemers te
versnellen.’ Reisde Jeroen voorheen de wereld
rond voor zijn werk, nu zet hij zich het liefst
lokaal in, ten dienste van de gemeenschap.

Jan-Pieter Papenhuijzen is een van de oprichters
en partners in advies- en onderzoeksbureau
Significant Groep en werkt aan publieke en
zakelijke vernieuwing, met opdrachtgevers als
ministeries en provincies, maar ook organisaties
die actief zijn in het publieke domein zoals
onderwijsinstellingen en zorgaanbieders. ‘Ik zie
de unieke lokale binding van Rabobank en stel
mij de vraag: Wat bindt een klant aan de
Rabobank? Ik analyseer door uit te zoomen:
boven de bank hangen en om de bank heen
kijken, niet te veel letten op details. Om
vervolgens in te zoomen, teneinde de juiste
focus te behouden en tot de kern te komen.’
Woonachtig in IJsselstein wil Jan-Pieter met
positief-kritische blik de Rabobankvisie verder
helpen uitrollen.

‘Als je ziet waar we als Rabobank Utrechtse
Waarden al staan…’, stelt Jan-Pieter vast.                
‘Ik zie de Rabobank als een uitzonderlijke bank.
Door de coöperatieve structuur heeft de bank
een antenne voor de samenleving.’ ‘Met een
diepgeworteld netwerk’, stemt Jeroen in.              
‘De gezamenlijke ambitie van Rabobank
Utrechtse Waarden om sociaal-maatschappelijk
en economisch van betekenis te zijn, biedt ons
een band die stevig bindt.’
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ANDERS DAN ANDERE

De Rabobank is een

coöperatieve bank,

anders dan andere

banken. De gedreven-  

heid om te zoeken naar

oplossingen voor maat-

schappelijke vraagstuk-

ken zit verankerd in het

fundament. Geen aan-  

deelhouders, maar le-    

den - klanten - praten

mee over de koers van

de bank en helpen om

de dienstverlening te

verbeteren. De leden-    

raad benoemt de raad

van commissarissen. 
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KORTING EK VOLLEYBAL
HEREN IN 2019 
Van 12 t/m 29 september
organiseert Nederland sa-
men met Frankrijk, België
en Slovenië het EK Volley-
bal voor mannen. Het is de
derde keer dat Nederland
dit elitetoernooi organi-
seert. Speciaal voor leden

hebben we kaarten met
10% korting voor alle Ne-
derlandse poulewedstrij-
den, de achtste en kwart-  
finale. Wil je erbij zijn?
Ga naar
rabobank.nl/dichterbij.
Max. 4 tickets p.p. Op = op.

AANBOD LIDMAAT-
SCHAP SENIORWEB 
SeniorWeb helpt al meer
dan 22 jaar senioren op
weg in de digitale wereld.
Als lid van de Rabobank
kun je nu profiteren van
een speciale aanbieding
van SeniorWeb. Als je nu lid
wordt, betaal je voor de

rest van 2019 slechts € 16,-.
Tevens krijg je het boek
‘Veilig en vertrouwd online’
cadeau. Voor meer infor-
matie kijk op
seniorweb/rabobank.nl.

ROOSEGAARDE IN HET
GRONINGER MUSEUM 
Het Groninger Museum
presenteert Daan Roose-
gaarde - Presence: het eer-
ste grote museale solopro-
ject van deze kunstenaar
en innovator. Presence is
een nieuw, baanbrekend,
interactief kunstwerk dat

hij speciaal voor het Gro-
ninger Museum ontwikkel-
de. Je krijgt 25% korting op
de entreeprijs bij inlevering
van deze coupon. Geldig
voor 2 personen. Te zien
t/m 12 januari. Foto: Studio
Roosegaarde.

KORTING OKT VOLLEYBAL
MANNEN OP = OP 
De Oranje volleybalman-
nen spelen van 9 t/m 11 au-
gustus het Olympisch Kwa-
lificatie Toernooi voor ei-
gen publiek in Rotterdam
Ahoy. De winnaar plaatst
zich rechtstreeks voor de
Olympische Spelen van

2020. Speciaal voor leden
hebben we kaarten met
10% korting voor de drie
wedstrijddagen. 4 tickets
p.p. Ga naar rabobank.nl/   
dichterbij. En bestel je    
ticket met kortingscode:     
RABOVOLLEYBAL2019.

FOTO: CEV COMPUTERHULP

DAAN ROOSEGAARDE - PRESENCE FOTO: FIVB

38 UTRECHTSE WAARDEN E.O.

AANBIE- 
DINGEN

Als lid van de Rabobank kun je profiteren van aantrek- 
kelijke kortingen. Kijk voor het volledige aanbod op
rabobank.nl/dichterbij.
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COLUMN ROOS VERKERK 
is ledenraadslid Rabobank Utrechtse
Waarden en woont in Oudewater

Van de ring naar de raad 

I
k maak me klaar voor de boksring. Niet
letterlijk, maar in mijn afwisselende baan
als accountmanager ben ik medeorga-           
nisator van een groot business boksgala.

Directeuren en managers gaan met  elkaar de
strijd aan en trainen intensief in de aanloop
naar een fenomenaal boksgala. Behalve dat ze
behoorlijk fanatiek zijn en zich flink in het
zweet werken, wordt er ook op intellectueel
niveau met elkaar gespard. Doordat ’s morgens
in alle vroegte, terwijl half Nederland nog op
bed ligt, op kracht en uithoudingsvermogen
wordt getraind, geeft dit een groot gevoel van
saamhorigheid. 

Organiseren en creëren. Dat zijn dingen
waar ik van jongs af aan al blij van word. Ooit
begonnen met picknickspeurtochten voor ons
vierkoppig gezin met hond, mag ik nu grote
corporates adviseren in de creatie van hun
interne en externe events. Tijdens mijn studie
werd ons steeds voorgehouden: ‘Je móet kiezen’.
Maar ik kán niet kiezen. Veel branches en
werkgebieden hebben mijn interesse. Ik wil

alles en als het even kan ook nog tegelijk, zolang
ik mijn creativiteit en enthousiasme er maar in
kwijt kan en partijen bij elkaar kan brengen. 

Wat ik altijd belangrijk heb gevonden is ons
klimaat. Bij mij leefde de vraag: wat kan ik, als
wurmpje op deze planeet, nu eens voor slims
doen om een grote verandering teweeg te
brengen? Waardoor er minder dieren
uitsterven, er minder oerwouden bedreigd
worden en de aarde minder snel opwarmt? Het
begint uiteraard bij jezelf. Daarnaast probeer ik
mijn omgeving bewust te maken van bepaalde
feitjes. Wist je bijvoorbeeld dat het 8.000 liter
water kost om één spijkerbroek te maken? 

Op een goeie dag werd ik uitgenodigd om
kennis te maken met de ledenraad van de
Rabobank. Ik ontdekte dat de Rabobank
maatschappelijk mooie dingen doet met een
aanzienlijk deel van de winst en dat de
ledenraad bestaat uit betrokken leden die
nadenken over de wereld om hen heen én dat er
ruimte is voor eigen inbreng en vernieuwing. Ik
bleef. Dat de raad zich als klankbord van de
samenleving wil inzetten, wordt zichtbaar
gewaardeerd. Tegelijkertijd krijg ik nu van
binnenuit een kijkje in het reilen en zeilen van
de bank, mag ik meedenken over belangrijke
onderwerpen voor de bank en heb ik er een
interessant stuk netwerk bij. Win-win,
nietwaar?

‘Wat kan ik, als wurm-
pje op deze planeet, nu

eens voor slims doen om
een grote verandering

teweeg te brengen?’
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WIE Het beroepsgerichte onderwijs

van het Schoonhovens College

staat in de regio al jaren bekend om zijn

kwalitatief goedopgeleide leerlingen. De

school heeft een zeer nauwe samenwerking met

het regionale bedrijfsleven en kan daardoor goed

inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

WAT De technologische

ontwikkelingen gaan

razendsnel. Er is sprake van een vierde

industriële revolutie. Met nieuwe

technologieën zoals clouddiensten, big data,

3D-printen en robotica. Deze ontwikkelingen

maken innovaties mogelijk en bieden kansen

voor de technische sectoren: smart industry.

WAAROM De

ontwikkelingen

in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt

vragen om leerlingen met nieuwe kennis en

vaardigheden. Nieuwe technieken worden in

samenwerking met het bedrijfsleven

geïmplementeerd in het onderwijs. Met een

bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds

wordt het technieklokaal van de toekomst

ontwikkeld: het Rabo InnovatieLab.  
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