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We praten liever niet over ons geld. Toch is het 
goed om geldzaken bespreekbaar te maken. Zeker 
wanneer je nauwelijks rond komt. Wij geven daarom 
graag het goede voorbeeld, in dit themanummer 
over financieel gezond leven.

Grip houden op je geldzaken, het lijkt op het  
eerste gezicht zo simpel. Geef elke maand (iets) 
minder geld uit dan er binnenkomt, et voilà! 
Helaas zien we maar al te vaak dat de praktijk  
veel complexer is. We worden bijna doorlopend 
verleid om geld uit te geven. Los van elkaar zijn 
het allemaal kleine uitgaven. Maar voor je het 
weet, besteed je elke maand een klein kapitaal aan 
producten en diensten die je eigenlijk helemaal 
niet nodig hebt. Deze editie van Rabo &Co staat 
daarom in het teken van wat wij Financieel Gezond 
Leven noemen. Als Rabobank vinden wij het 
belangrijk dat alle Nederlanders vertrouwd raken 
met de vier stappen die iedereen kan zetten om 
grip te houden op zijn geldzaken.

Vier stappen
Dit begint met inzicht. Hoeveel geld komt er elke 
maand binnen? Wat zijn je vaste lasten, zoals huur 
of hypotheek, zorgverzekering, boodschappen? 
Enzovoort. En welk bedrag geef je uit aan luxe 
goederen, zoals die lekkere verse koffie, kleding  
en abonnementen?
Geef je elke maand al je geld uit? Kijk dan hoe je 
kunt besparen. Wat heb je echt nodig? En welke 
uitgaven zou je ook best achterwege kunnen laten? 
Durf kritisch te zijn en probeer jezelf waar nodig 
enige financiële discipline op te leggen. Zeker als je 
niet over spaargeld beschikt. Vroeg of laat krijgen 
we namelijk allemaal met financiële tegenvallers te 
maken. Zoals een kapotte auto, een lekkage of een 
wasmachine die de geest geeft. Op die momenten 
is het belangrijk dat je over voldoende spaargeld 
beschikt om de klap op te vangen.

Nu én straks
Tot slot betekent financieel gezond leven ook dat je 
rekening houdt met later. Beschik je over voldoende 
pensioen? Of moet je extra geld opzij zetten voor 
een onbezorgde oude dag? Hoe jonger je hierover 
nadenkt, des te meer tijd je hebt om een beetje 
vermogen op te bouwen voor straks.
In deze editie van Rabo &Co nemen we je mee 
langs allerlei facetten van Financieel Gezond 
Leven. We wensen je heel veel leesplezier.

Erik Versnel 
Directeur 

Coöperatieve 

Rabobank Amsterdam

Financieel 
gezond 

leven
Erik Versnel is per 1 april benoemd tot Directeur 

Coöperatieve Rabobank Amsterdam. Hij volgt 
daarmee Barbara Baarsma op die CEO van Rabo 

Carbon Bank is geworden.

TEKST: REDACTIE RABO &CO  BEELD: RUUD HOORNSTRA
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Een appeltje voor de dorst hebben zodat je financieel 
schokbestendig bent, dat is één van de lessen die  

we kunnen trekken uit de coronacrisis. Vijf mensen 
vertellen hoe financieel gezond zij zijn en hoe ze dat 

proberen te blijven. 

Hoe blijf jij 
financieel 

gezond?
TEKST: YMKE VAN ZWOLL

BEELD: MARCO VAN DUY VENDIJK

Rixt van der Horst (29)
Paralympisch dressuuramazone en 
student 

‘Op een paard kan ik mezelf zijn. Dan vergeet  
ik even de lichamelijke beperkingen die ik 
op de grond heb. Op mijn elfde reed ik mijn 
eerste wedstrijd, op de Spelen in Rio haalde ik 
net geen goud. Tokio werd mijn volgende doel, 
maar corona gooide roet in het eten. De Spelen 
werden uitgesteld en dat had financiële conse-
quenties, want mijn paard, dat ik lease, moest 
een jaar langer aangehouden worden. Het idee 
van een crowdfundactie ontstond.  
Nu ben ik iemand die liever mijn eigen proble-
men oplost dan dat ik ze bij een ander neerleg, 
dus was deze manier van geld inzamelen een 
grote stap voor me. Maar het is niet voor niets 
geweest. Door deze actie, plus allerlei neven-
activiteiten zoals een kerst- en paasmarkt, een 
flessenactie en donaties van bedrijven, heb 
ik ruim 20.000 euro opgehaald. Er is nog een 
financieel gat, maar Tokio is in zicht. Hoe mijn 
sportcarrière er daarna uitziet? Het liefst ga ik 
door tot de Spelen in Parijs in 2024, maar of dat 
lukt, is afhankelijk van sponsoren. Mijn studie is 
overigens minstens zo belangrijk als de sport. 
Omdat ik financieel 
onafhankelijk wil zijn en een buffer voor 
later wil hebben, investeer ik graag in mijn 
opleiding. Al zijn mijn pijlen nu gericht op 
het behalen van die gouden plak.’  

Rabo &Co4
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Rob van Loon (41)
Auteur en business- en loopbaancoach
‘Op mijn 25ste begon ik een onderneming. 
Events Holland BV richtte zich op toerisme, 
evenementen en congressen. Al gauw 
was de business booming en had ik acht 
medewerkers in dienst. En toen kwam 
corona. De toeristen bleven weg, congressen 
werden afgeblazen. Na veertien jaar zag ik 
mijn miljoenenbedrijf, waar ik veel van mijn 
sociale leven voor aan de kant had gezet, als 
zand door mijn vingers glippen en moest ik 
het faillissement aanvragen. We belandden 
als gezin in de bijstand. Een heftige periode 
van rouw volgde. Totdat mijn vrouw, maar 
ook mijn zoon - kinderen helpen relativeren 
- mij deed inzien dat ik naar mijn hart moest 
luisteren. Dit, plus mijn ondernemersgeest, 
heeft ertoe geleid dat ik nu coach ben voor 
studenten en (jong)volwassenen, webinars 
geef en het praktische werkboek ’De reis 
naar jouw ondernemerschap’ schreef. Mijn 
missie is jongvolwassenen bijbrengen dat ze 
uit kracht en niet uit angst moeten handelen. 
Het financieel voor jezelf opkomen hoort 
daar ook bij. Inmiddels staan we als gezin 
financieel weer op eigen benen. In zekere zin 
zie ik het faillissement als een cadeau. Juist 
omdat ik heb ervaren dat niets for granted 
is, leef en consumeer ik bewuster. En, het 
belangrijkste, ik doe nu écht wat ik leuk vind.’

In zekere zin was 
het faillissement 

een cadeau

Tim van Leeuwerden (28)
Hbo-docent

‘Van huis uit heb ik meegekregen om je 
geldzaken op orde te hebben. Dus toen ik 
hoorde over de Fire-beweging, ofwel Financial 
Independence, Retire Early, had ik daar wel 
oren naar. Want wie zegt dat er later nog een 
pensioenregeling bestaat? Ik besloot een 
percentage van mijn salaris te sparen en zo 
minimalistisch mogelijk te gaan leven. In het 
begin sloeg ik door en hield ik 70 procent 
apart, waardoor mijn leven wel erg saai werd. 
Nu zet ik maandelijks 45 procent opzij. En 
nee, dat betekent niet dat de kachel uitstaat 
of dat er weinig gedoucht wordt. Sterker nog, 
er blijft genoeg over voor leuke dingen. Als 
vrienden vragen of ik meega naar de kroeg, 
zeg ik geen nee. Intentioneel leven, bewuste 
keuzes maken, daar gaat het om. Dat is ook 
wat ik studenten meegeef. Het is niet mijn 
missie dat zij ook minimalistisch gaan leven, 
maar ik vind het wel belangrijk hen te leren 
dat ze hun geldzaken overzichtelijk moeten 
houden om financieel gezond te blijven.  
Natuurlijk, ik verdien genoeg om te kunnen 
sparen, maar ook voor mensen die krap bij 
kas zitten, is inzicht in geldzaken cruciaal. 
Naar verwachting heb ik rond mijn vijftigste 
zo’n 600.000 euro. Of ik dan stop met werken? 
Welnee, daarvoor is mijn baan te leuk.’
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Zet de schaamte 
opzij en vraag

Jacqueline Zuidweg
Zuidweg & Partners
Jacqueline Zuidweg van Zuidweg & Partners 
is helder: ‘Elke ondernemer start een onder-
neming met een droom. Een product op de 
markt brengen waar de wereld niet zonder 
kan, bijvoorbeeld. Dat daar allerlei praktische 
zaken, als wisselende inkomsten en structurele 
uitgaven, bij komen kijken is niet de eerste 
prioriteit. Falen is geen optie en praten over fi-
nanciële struggles taboe. Terwijl wat mij betreft 
de hulpvraag eerder te vroeg dan te laat komt. 
Hoe vaak ik niet van ondernemers hoor: “Had 
ik maar geweten welke mogelijkheden er zijn”. 
Dan denk ik “zet de schaamte opzij en vráág!” 
Bij Zuidweg & Partners bieden we sinds 1994 
schuldhulp aan ondernemers. Daardoor heb-
ben we een hoop verhalen gehoord en staan 
we nergens meer van te kijken. Maar helaas 
trekken ondernemers nog steeds (te) laat aan 
de bel. Om te voorkomen dat ondernemers 
problematische schulden krijgen, heb ik in 2014 
Stichting MKBDoorgaan.nl opgericht. Op een 
laagdrempelige manier doen bedrijfskundigen 
een quickscan op de problemen en komen 
met een diversiteit aan oplossingen. Variërend 
van een jurist tot een financiering. Onderne-
men is mij met de paplepel ingegoten en ik 
geniet dagelijks van de vrijheid en het ‘zelluf’ 
doen als ondernemer. Ik help graag mensen 
met hetzelfde DNA om dat ook weer te voelen, 
maar dan zonder financiële zorgen!’

Stan Mulderij
ROC Ondernemen en retail
Voor Stan Mulderij is geld een geliefd gespreksonderwerp. ‘Ik werk 
vanaf mijn veertiende. Naast de mbo-opleiding werk ik gemiddeld 24 
uur in de supermarkt, in vakanties bijna 40 uur. Als ik iets moois zie, dan 
heb ik het geld om het direct te kopen. Zo'n negentig procent van mijn 
salaris spaar ik zodat ik een startkapitaal heb voor mijn eigen bedrijf. 
Dat ondernemen altijd risico met zich meebrengt, dat vind ik leuk. Ik 
denk aan een zaak waar klanten goed geholpen worden met een goed 
product. Klantenbinding vind ik het leukste. Ik verdien liever vijf euro 
aan een klant die tevreden terugkomt dan zeven euro aan een klant die 
je nooit meer terugziet. In winkels kijk ik altijd goed rond, wat ik anders 
of beter zou doen. Een chagrijnige werknemer heeft veel impact op 
de onderneming, maar ook de presentatie en licht zijn heel belangrijk. 
Na de opleiding – waar ik nu veel leer – wil ik eerst ervaring opdoen 
bij een ondernemer die hart heeft voor zijn zaak. Tien procent van een 
koophuis moet je zelf inbrengen. Ik koop dan het liefst een bedrijfspand 
waar je boven kunt wonen. Met vrienden heb ik het veel over geld. Mijn 
moeder heeft mij geleerd zuinig te zijn. Denk twee keer na over een aan-
koop en hoeveel uur je daarvoor gewerkt hebt. Wanneer ik 18 ben, ga ik 
investeren in aandelen en cryptomunten. Daar verdiep ik me nu al in.’ 

TEKST: JUDITH TRUIJENS   BEELD: ZUIDWEG & PARTNERS TEKST: SARAH VERMOOLEN   BEELD: MIKE BINK
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Steeds meer mensen in Nederland hebben problematische schulden. 
Een zorgelijke ontwikkeling, vinden Rabobank-medewerkers  
Debora Pol (30) en Patricia Hagen (43). Zij zetten zich zowel in hun 
werk als daarbuiten in voor een financieel gezondere samenleving. 
‘We denken vaak dat schulden een gevolg zijn van verkeerde keuzes, 
maar dat is lang niet altijd het geval.’ 

‘SCHAAM JE NIET 
VOOR SCHULDEN’

TEKST: MARLIE VAN ZOGGEL   BEELD: FRANK RUITER
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D

Wie
Debora Pol en  
Patricia Hagen

Wat
Werken naast hun 
baan bij Rabobank 

als bewindvoerder en 
schuldhulpmaatje bij 

f iKks.

Waar
Haarlem

Waarom
Rabobank streeft 

naar financiële 
zelfredzaamheid 
en ondersteunt 

medewerkers die 
zich voor deze missie 

inzetten.

Het grootste 
misverstand over 
schulden is dat je ze 
alleen moet oplossen

ebora Pol werkt als analist bij Rabobank 
in Utrecht en heeft daarnaast een be-
windvoeringspraktijk in Haarlem. Vanuit 

die praktijk regelt ze de financiën voor mensen die 
dat op dat moment zelf niet kunnen. Tijdens een 
Zoom-gesprek vertelt ze over één van haar cliën-
ten. De vrouw had psychische problemen,  
 wat de communicatie in het begin wat lastig maakte, 
vertelt Pol. Maar naarmate de tijd vorderde, werd 
het contact steeds beter. ‘We hadden een klik. De 
vrouw had geen familie meer, ook waren er geen 
vrienden of buren in beeld. Toen ze recentelijk 
overleed, kwamen er maar twee mensen op haar 
begrafenis, een hulpverlener en ik. Dat raakte me. 
De eenzaamheid die deze vrouw heeft gekend… 
dat kun je je bijna niet voorstellen.’ 
Wat Pol met het verhaal duidelijk wil maken: schulden 

zijn niet altijd het gevolg van verkeerde keuzes. 
‘We denken soms dat mensen met geldzorgen 
het er zelf naar hebben gemaakt. Ze hebben 
dure dingen gekocht of meer uitgegeven dan 
er binnenkwam, maar als bewindvoerder zie 
ik allerlei redenen waardoor mensen in de 
problemen raken: baanverlies, een partner die 
wegvalt of situaties zoals bij deze vrouw, die 
ziek werd en niemand in haar omgeving had 
die haar kon helpen.’

Schaamte
In Nederland hebben naar schatting zo’n 
één miljoen mensen problematische schulden. 
In Haarlem, Pols werkgebied, wonen meer dan 
6.200 schuldenaren, omgerekend zo’n acht 
procent van de bevolking. In Amsterdam gaat 
het om elf procent van de bevolking, in Almere 
heeft veertien procent van de bevolking 
problematische schulden, zo blijkt uit de 
meest recente cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Opvallend is dat slechts 
veertien procent van deze mensen hulp krijgt, 
bijvoorbeeld via schuldhulpverlening. De rest 
probeert op eigen kracht zijn of haar financiële 
problemen op te lossen. 
Dat mensen niet snel hulp zoeken, heeft vaak 
met schaamte te maken, volgens Pol. ‘Mensen 
proberen hun financiële zorgen verborgen 
te houden voor familie en vrienden. Soms 
maken ze de brieven van incassobureaus en 
schuldeisers niet eens meer open, terwijl dat 
alleen maar zorgt voor meer stress en hogere 
schulden. Als mensen uiteindelijk bij een  
bewindvoerder terechtkomen, voelt dat als 
een enorme stap, maar het zorgt tegelijkertijd 
voor opluchting, omdat ze vanaf dat moment 
die last niet meer alleen dragen.’ 
Patricia Hagen herkent zich in het beeld dat 
Pol schetst. Als adviseur dagelijkse bankzaken 
bij Rabobank Haarlem-IJmond spreekt ze 
regelmatig mensen die in de financiële 
problemen zitten of dreigen te komen. Ook 
zij merkt dat velen worstelen met schaamte-
gevoelens. ‘Als adviseur probeer ik altijd het 
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Mensen proberen 
schulden verborgen  
te houden

gesprek aan te gaan’, vertelt ze. ‘Er is vaak best 
veel mogelijk, qua betalingsregelingen of toe-
slagen, maar niet iedereen weet waar hij of zij 
recht op heeft. Laatst kwam er iemand binnen 
die een krediet wilde, omdat hij maandelijks 
geld tekort kwam. Ik heb toen een maatje 
gezocht om samen alle lasten en inkomsten 
op een rij te zetten en uit te zoeken voor welke 
regelingen de man in aanmerking kwam. Nu 
zijn ze zo ver dat er zelfs gespaard kan worden, 
zónder extra krediet. Dat is een mooi voor-
beeld van hoe je louter door kennis te delen 
iemand weer op het juiste pad kunt helpen.’

FiKks
Naast haar baan bij de bank is Hagen sinds een 
half jaar buddy bij fiKks, een online platform 
waar mensen met betalingsachterstanden 
anoniem terecht kunnen voor persoonlijke 
hulp. ‘Het leuke aan fiKks-buddy zijn vind ik dat 
het heel laagdrempelig is. Een face-to-face-
gesprek bij de bank vinden sommige mensen 
heel confronterend, terwijl ze op zo’n platform 
wel om hulp durven te vragen.’ Pol en Hagen 
onderstrepen dat er tegenwoordig online veel 
informatie te vinden is over het aanpakken 
van betalingsproblemen. Maar wat doe je als 
je vermoedt dat iemand geldzorgen heeft, 
maar daar niets over zegt? ‘Je kunt altijd vragen 
of iemand ergens mee zit en op die manier 
proberen het gesprek open te breken’, zegt 
Hagen. ‘En benadruk altijd dat het niet erg is 
als er betalingsproblemen zijn. Het grootste 
misverstand over schulden is dat je ze alleen 
moet oplossen. Dat is niet zo, iemand verdient 
het om geholpen te worden.’

Financieel gezond
Hoewel bij het onderwerp financiële gezond-
heid vaak aan schulden wordt gedacht, vindt 
Hagen het ook belangrijk om het breder te 
trekken. ‘Financieel gezond zijn gaat óók over 
zelfredzaamheid: dat je de juiste keuzes maakt 
om geldproblemen nu én in de toekomst te 
voorkomen. We stimuleren klanten bijvoor-
beeld om na te denken over wie hun financiën 
moet beheren als zij onverhoopt dementie 
zouden krijgen, maar we geven ook voor- 
lichting in het onderwijs. Door jongeren te 
leren wat ze moeten doen als iemand hun 
rekening wil “lenen” om geld door te sluizen, of 
door ze te informeren wat er verandert als ze 
achttien worden en te maken krijgen met een 
ziektekostenverzekering en belastingaangiften. 
Zo kunnen we het bewustzijn over geldzaken 
vergroten.’ 
Hagen hoopt dat meer bedrijven klanten 
gaan waarschuwen als zij besluiten nemen die 
financieel nadelige gevolgen kunnen hebben. 
‘Wie binnen een jaar een energiecontract op-
zegt, riskeert een boete. Veel mensen zijn zich 
daar niet van bewust, zij willen gewoon een 
zo laag mogelijke energierekening. Het zou 
mooi zijn als een energiemaatschappij op dat 
moment zegt: als je nu overstapt, betaal je een 
boete, als u volgende maand overstapt niet. 
Op die manier kun je een heleboel vervelende 
situaties voorkomen’, besluit Hagen. ‘Want hoe 
cliché ook, uiteindelijk geldt ook bij schulden: 
voorkomen is beter dan genezen.’ 
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Veel dertigers en late twintigers hebben het moeilijk op  
de woningmarkt. Ze zitten dubbel klem: ze verdienen te veel voor  

een sociale huurwoning, te weinig voor een vrijesector-woning,  
maar ze kunnen ook geen betaalbaar koophuis vinden. Hoe houd je je  

financiën gezond als je je halve inkomen kwijt bent aan woonlasten?  
En bovenal: hoe blijf je hoopvol? 

Klem op de 
woningmarkt 

TEKST: CHRISTEL DON   BEELD: AHMET POLAT

T oen op Twitter laatst iemand 
opmerkte dat de huidige 
generatie starters geen huis 
kan kopen, omdat ze liever 
zzp’er blijven, broodjes avocado 
eten en festivals bezoeken, 
ontplofte Stephanie Meens uit 

Rotterdam. Dat doet pijn hoor, zegt de 27-jarige 
Meens, die als projectleider mobiliteit in de 
evenementenbranche werkt. ‘Ik heb een vaste 
baan, werk veertig uur in de week en heb mijn 
financiën dik op orde, maar een huis kopen 
lukt niet.’
Een eigen huis in de regio Rijnmond was haar 
grote droom. Lange tijd zette ze alles op alles 
om het voor elkaar te boksen. ‘Ik verhuisde   
van een veel te duur huurhuis naar een legale   
anti-kraakwoning en kon daardoor ineens 
1.000 euro per maand sparen’, vertelt Meens. 
Het vergde wel een streng budgetregime. 
‘Ik ging niet meer naar feestjes of festivals en 
kocht nooit meer iets nieuws.’ Maar toen Meens 
uiteindelijk een stevig bedrag bij elkaar had 
gespaard en tegenover een hypotheek-  
adviseur belandde, bleek het bedrag dat ze 
maximaal kon lenen te laag om haar droomhuis 
in Vlaardingen te kunnen kopen. ‘Inmiddels heb 
ik het een plek gegeven, maar ik heb er heel 
hard om gehuild’, zegt Meens.

Nooit uiteten 
Het grootste probleem zijn de hoge  
huurprijzen, vertelt Jasmijn Tiemersma (27) 
uit Zwolle. Het frustreert haar wel eens dat zij 
en haar vriend elke maand 900 euro aan huur 

kwijt zijn, geld dat ze liever aan een koop- 
woning hadden uitgegeven. ‘Huren voelt 
toch als weggegooid geld, maar we kunnen 
niet kopen, omdat de hypotheek die wij 
kunnen krijgen zelfs te laag is om een klein  
appartement te kopen’, vertelt Tiemersma, 
die bezig is met een onderzoeksmaster in 
de ruimtelijke wetenschappen. Haar vriend 
werkt als verpleegkundige en heeft een vast 
contract. ‘We kunnen prima rondkomen, maar 
naar festivals, op reis of uit eten gaan we niet’, 
vertelt Tiemersma. Sparen doen ze wel, al is 
het niet veel nu zij weer is gaan studeren. Toch 
hoor je Tiemersma niet klagen, want het is nooit 
anders geweest, vertelt ze. ‘Wij realiseren ons 
niet dat we weinig te besteden hebben, want 
we zijn het gewend uit onze studententijd: 
soms had je weken dat je alleen maar macaroni 
met tomatenketchup at, omdat je geld bijna 
op was.’

Lange wachtlijsten
Het eigenwoningbezit onder twintigers en 
dertigers neemt de laatste tien jaar hard af, 
merken economen Nic Vrieselaar en Carlijn 
Prins, beiden werkzaam binnen RaboResearch. 
‘Een groeiend deel van de jongvolwassenen 
woont in de vrije huursector of woont 
langer thuis. Een klein deel heeft een sociale 
huurwoning, maar daar zijn lange wachtlijsten’, 
vertelt Vrieselaar, die gespecialiseerd is in de 
woningmarkt. Omdat huurders meestal een 
groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan 
woonlasten dan huiseigenaren, onderzochten 
Prins - gespecialiseerd in spaargedrag - en 
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Vrieselaar of dat ook effect heeft op het 
spaargedrag van jongvolwassen huurders  
en woningbezitters. Prins: ‘We ontdekten  
dat huurders wel meer zouden willen sparen, 
maar te veel vaste lasten hebben, waardoor   
zij in vergelijking met huiseigenaren vaak 
minder of geen spaargeld hebben. Oftewel:   
ze zitten klem, want om weg te komen uit  
de vrijehuursector heb je een behoorlijk bedrag 
aan eigen vermogen nodig, maar sparen lukt 
nauwelijks, omdat de huurprijzen zo hoog 
liggen.’
De grote vraag is dan ook hoe je financieel 
gezond blijft als je minstens je halve inkomen 
kwijt bent aan woonlasten. Door corona 
ontdekte Nederland onder meer dat veel   
werk ook buiten kantoor gedaan kan worden.   
Zouden starters nu dan ook vaker op zoek gaan 
naar goedkopere huizen buiten de regio, en af 
en toe forenzen voor lief nemen?
Volgens Vrieselaar is dit scenario maar voor een 
kleine groep interessant. ‘Als woningzoekers 
nu massaal naar Groningen of Friesland ver
huizen, komen starters daar in de knel, want 
het huizentekort is er in het hele land’, legt 
hij uit. ‘Bovendien zijn er nog de praktische 
overwegingen: ga je je kinderen van school 
halen om buiten de stad te wonen? En als je als 
stel verhuist, moet dat carrièretechnisch voor 
beiden haalbaar zijn, lang niet elke baan kan 
vanuit huis.’
Kortom, zo makkelijk is het niet. De meest 
structurele oplossing blijft toch vergroting  
van het huizenaanbod: er moet simpelweg 
meer gebouwd worden. Nu een groot deel 
van de Nederlanders thuis werkt, komen 
misschien wel meer kantoren leeg te staan.  
Moeten die niet veel vaker worden omge
bouwd tot woningen? ‘Het klinkt mooi en is 
ook al vaker geopperd, maar de coronacrisis 
is straks voorbij en we moeten ook ergens 
kunnen werken’ zegt Prins. ‘Veel mensen 
wonen klein en die vinden het fijn om naar 
kantoor te gaan.’

Nieuwsbrieven
Stephanie Meens heeft haar huizendroom  
inmiddels opgegeven. ‘Mijn hypotheek 
adviseur zei letterlijk: zorg dat je samen met 
een partner koopt, want alleen is er niets te 
krijgen’, vertelt ze verontwaardigd. Toch kijkt   
ze wel positief terug op de periode van haar   
huizenjacht. ‘Ik heb daardoor geleerd om 
fatsoenlijk om te gaan met geld. Ik zorgde 
ervoor dat niets me meer kon triggeren tot 
impulsaankopen: ik schreef mezelf uit voor 
nieuwsbrieven en volgde geen merken meer 
op Instagram.’ Het merendeel van haar geld 
zette Meens weg op een speciale spaarrekening 
waardoor het een dag zou duren voordat   
ze het had. ‘En ik heb nu standaard een buffer 
van 5.000 euro waardoor ik mijn vaatwasser  
of auto kan laten repareren als die stuk gaat.’

Huren voelt als weggegooid geld, 
maar kopen kunnen we niet 

Ze hoopt dat haar verhaal generatiegenoten 
kan inspireren. ‘Of je nou antikraak woont, zoals 
ik, of nog bij je ouders, je hoeft je niet  
te schamen. Het is rot, maar we kunnen hier niks 
aan doen en we zitten er met z’n allen in.’
Gloort er al ergens licht aan de horizon? 
Prins en Vrieselaar willen geen onrealistische 
verwachtingen wekken. ‘Als je een modaal 
inkomen hebt, valt het echt niet mee op   
de koopwoningmarkt’, zegt Prins. ‘Er is   
geen simpele uitweg’, zegt Vrieselaar. Er  
moet steviger worden opgetreden tegen 
woningbeleggers, vindt hij, en er moeten   
als de wiedeweerga véél meer huizen  
worden gebouwd om de druk van de ketel  
te halen. Rabobank probeert daar onder  
meer aan bij te dragen door initiatieven 
als het BPD Woningfonds, een fonds dat 

volledig inzet op de bouw van duurzame 
nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens 
met een middeninkomen, volgens Vrieselaar. 
‘Maar ook bij dit soort initiatieven zullen veel 
mensen nog wel een tijd moeten wachten 
voordat ze aan de beurt zijn. Het zal de 
komende tien jaar lastig blijven’, verwacht hij.
Het beste advies: investeer in je carrière, 
want met een studie vergroot je je verdien 
vermogen op de lange termijn en kun je  
dus meer lenen. Die raad neemt Jasmijn  
Tiemersma ter harte. ‘Ik had al een baan 
kunnen hebben, maar koos er bewust voor  
om deze master nog te doen. Als ik over 
anderhalf jaar ga verdienen, kunnen we  
samen vier ton lenen, en wie weet vinden  
we dan toch ons droomhuis met tuin.’  
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Rahma el Mouden strijdt voor kansengelijkheid in de 
maatschappij en richtte daarom Oriëntatiecentrum 
Z3 op. Daarbij kwam haar rol als ledenraadslid van 
Rabobank Amsterdam goed van pas. Als ledenraadslid 
van Rabobank Amsterdam is Rahma el Mouden de perfecte 
brug naar de maatschappelijke projecten in de stad die de 
bank ondersteunt. Ruim een jaar geleden richtte El Mouden 
Oriëntatiecentrum Z3 op, waar jongvolwassenen die het 
moeilijk hebben, worden begeleid en opgeleid om hun 
zelfredzaamheid en kansen op de arbeidsmarkt te vergro-
ten. ‘Het zijn jongeren tussen de 18 en 27 jaar die hun mid-
delbare school niet hebben afgemaakt, een krasje hebben 
of dreigen het verkeerde pad op te gaan’, vertelt El Mouden. 
Bij Oriëntatiecentrum Z3 - de Z staat voor ‘zekerheid’ en het 
getal 3 voor de basisbehoeften leven, werken en wonen 
- krijgen de jongvolwassenen de kans om zes weken aan 
meerdere beroepen te snuffelen. Van verkeersregelaar tot 
schilder en van timmerman tot gastvrouw of -man. Na die 
zes weken kiezen ze een vier maanden durende beroeps-
opleiding, waarna ze aan het eind een beroepsdiploma 
ontvangen en de arbeidsmarkt op kunnen.

El Mouden: ‘Wij zijn geen concurrenten van opleidingen. 
Deze doelgroep heeft niet het geduld om nog vier 
jaar naar school te gaan. Wij geven bijvoorbeeld geen 
Engels en Nederlands, maar alleen de beroepsvakken, 
na hun opleiding krijgen ze een door de branche erkend 
diploma.’
 
Verzekerd van werk 
Voordat de jongvolwassenen aan de opleiding beginnen, 
zijn ze al verzekerd van een baan. Z3 heeft een Hybride 
Platform opgericht waarbij reeds vijfendertig bedrijven, 
waaronder Rabobank, zich hebben aangesloten. Zij 
organiseren stage- en werkplekken. Eind van dit jaar 
hoopt het platform minimaal honderd bedrijven aan 
zich te hebben gebonden. Bij de oprichting van Z3 
kreeg El Mouden hulp van Rabobank. De bank heeft 
er volgens haar mede voor gezorgd dat ze momenteel 
twintig jongeren per dag kan helpen. El Mouden: 
‘Ik zet mij al jarenlang in voor het verkleinen van de 
kansenongelijkheid in de samenleving en dat zal ik de 
rest van mijn leven blijven doen.’  

Ledenraadslid aan het woord



Financiële gezondheid begint bij gezonde keuzes maken. 
Daarbij speelt niet alleen de persoon zelf, maar ook de 
keuze-omgeving een grote rol, betoogt Irene Blanken. 
‘Laten we onze omgeving zó inrichten dat het lastiger 

wordt om financieel ongezonde keuzes te maken.’ 

Keuzes 
maken

met ons gebrek aan zelfdiscipline is van alle 
tijden. Denk aan de Bridget Jones films, waarin 
Bridget foto’s van slanke modellen op de koel-
kast hangt die haar ervan moeten weerhouden 
om iets lekkers uit de koelkast te pakken. Of 
aan de apps die we installeren om te zorgen 
dat we niet te veel tijd spenderen aan sociale 
media. Ook onze verre voorouders wisten in 
de veertiende eeuw al dat het verleidelijk is 
om geld uit te geven, terwijl het soms handiger  
is een appeltje voor de dorst te bewaren.  
Daarom bouwden ze hun eigen barrières in:  
ze stopten munten in terracotta baksels zodat 
ze deze niet zomaar konden uitgeven. 

Invloeden van de omgeving
Als we het hebben over financieel gezond 
leven, dan denken we vaak aan de zaken waar 
we zelf veel controle op kunnen uitoefenen. 
Net zoals onze voorouders kiezen we er 
bijvoorbeeld voor om gebruik te maken van 
spaarpotten, zodat we geld overhouden voor 
de langere termijn. Gelukkig hoeven die niet 
meer van steen te zijn, maar kan dat gewoon  
in de Rabo App.  
Bij het maken van keuzes speelt ook de 
omgeving waarin deze keuzes worden 
gepresenteerd een grote rol. Denk aan de 
verleidelijke geur van croissantjes bij de bakker, 
die ervoor kan zorgen dat je naar binnen loopt 
zonder dat je dat van plan was. Denk ook aan 
de eerste keuze-optie op een formulier die 

puur door deze plaats vaker wordt ingevuld 
dan de laatste optie. Als we ons gedrag willen 
aanpassen, moeten we dus goed kijken hoe 
ons gedrag - al dan niet bewust - wordt 
gestuurd door de omgeving.
Het principe lijkt simpel: om ervoor te zorgen 
dat we financieel gezonder worden, moeten 
we onze persoonlijke omgeving zodanig 
inrichten dat financieel gezonde keuzes 
makkelijker worden gemaakt, terwijl we 
barrières moeten opwerpen tegen financieel 
ongezonde keuzes. Ik denk hierbij aan mijn 
twee dochters van twee en vier jaar oud. Ik 
snijd gezonde groenten in hapklare stukjes en 
zet die voor hen neer tijdens het knutselen.  
Ze worden bijna gedachteloos opgegeten. 
Intussen berg ik de chocolaatjes buiten het 
zicht op in een keukenkastje. Op deze manier 
probeer ik mijn kinderen richting de gezonde 
keuze te ‘nudgen’, zoals gedragseconomen  
dat noemen. 

Inzicht in je keuzes
Ook voor Rabobank is op dat gebied een 
belangrijke rol weggelegd. De bank stimuleert 
jouw financiële gezondheid namelijk niet 
alleen door inzicht te geven in wat nodig is 
voor de toekomst, maar ook door goed te 
kijken naar de manier waarop we onze (online)
bankieren-omgeving, financiële producten en 
advies vormgeven.
Zo bieden we in de Rabo App een speciale 
omgeving die inzicht geeft in de keuzes die 
je maakt. Je kunt hier zien wat er per maand 
in- en uitgaat, welke vaste lasten en abonne-
menten je hebt, en aan welke categorieën je 
het meeste geld uitgeeft. Dit kan helpen om 
de momenten te detecteren waarop je in de 
verleiding komt ongezond financieel gedrag  
te vertonen, maar ook momenten waarop 
je juist gezond financieel gedrag vertoont.  
En dat kan jou weer helpen  
je omgeving financieel gezonder te maken. 
Zie je bijvoorbeeld dat je minder overhoudt 
dan er binnenkomt, terwijl er veel geld opgaat 
aan niet-noodzakelijke uitgaven, omdat je 
op een bepaalde (online) plek wordt verleid 
deze uitgaven te doen? Richt je omgeving 
dan zodanig in dat een deel van je inkomsten 
automatisch in een spaarpot belandt en zorg 
ervoor dat je een drempel opwerpt voor deze 
kwetsbare plek. Jezelf vastbinden aan een 
mast is wellicht wat drastisch; een andere 
(online) route nemen om deze plek te mijden 
kan volstaan. Irene Blanken 

Product Owner 

Mobile Banking 

en gepromoveerd 

binnen de 

Economische 

Psychologie.

Odysseus wist lang geleden al dat we soms  
zelf barrières moeten inbouwen om met 
situaties om te gaan waarin we onvoldoende 
zelfcontrole hebben. Volgens de Griekse 
mythologie wilde Odysseus genieten van het 
gezang van de Sirenen. Deze halfgodinnen 
stonden erom bekend dat ze de bemanning 
van langsvarende schepen zodanig met hun 
mooie gezang verleidden dat de schepen te 
pletter sloegen op de rotsen en de bemanning 
verdronk. Om er zeker van te zijn dat hij van 
het gezang kon genieten zonder dat zijn schip 
te pletter sloeg, stopte Odysseus was in de 
oren van zijn bemanning en liet hij zichzelf 
vastbinden aan de mast. Voilà, hét mechanisme  
om ervoor te zorgen dat de bemanning zich 
niet kon laten verleiden door het gezang. 
Barrières inbouwen zodat we kunnen omgaan 

TEKST: IRENE BLANKEN   BEELD: MERLIJN DOOMERNIK

BEELD: EVELIEN HOGERS FOTOGRAFIE
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Vanaf de dag dat een kind achttien wordt, mag het zonder  
zijn ouders of opvoeders financiële beslissingen nemen. 

Hoe zorg je ervoor dat een jongvolwassene deze 
verantwoordelijkheid kan dragen en wanneer begin je met  

de financiële opvoeding? ‘Laat een kind ook eens een  
miskoop doen, juist daarvan leren ze.’ 

Financieel 
op eigen 

benen

tot gevolg. Gwen is bepaald niet de enige.  
Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat ruim 
een kwart van de 18- tot 35-jarigen grote 
betalingsproblemen heeft door onder meer 
wisselende inkomsten en problemen met het 
betalen van belasting en zorgverzekering.  
‘Als je van huis uit weinig of geen goede 
financiële opvoeding hebt gehad, is het 
lastig om op je achttiende ineens alle juiste 
financiële beslissingen te nemen’, vertelt  
Karin Radstaak van het Nibud. ‘Uit onderzoek 
blijkt daarentegen dat mensen die als kind van 
hun ouders hebben geleerd met geld om te 
gaan, als volwassene minder kans hebben op 
financiële problemen.’ Maar hoe doe je dat als 
opvoeder, hoe stoom je een kind klaar voor de 
financiële verantwoordelijkheden die het vanaf 
zijn achttiende heeft? Samen met Radstaak 
zetten we de vijf belangrijkste tips op een rij. 

Tip 1: Zakgeld is leergeld  
Met financieel opvoeden kun je al heel jong 
beginnen, vertelt Radstaak. ‘Vanaf een jaar 
of zes leren kinderen rekenen en kunnen ze 
munten van elkaar onderscheiden.’ Radstaak 
maakt het weleens mee dat ouders geen heil 
zien in zakgeld, omdat ze hun kind nog te 
jong vinden of denken dat het niet met geld 

oera, denken de meeste jongeren 
als ze achttien worden en eindelijk 
meerderjarig zijn. Maar er wordt nogal 
eens vergeten dat deze verjaardag 
óók heel wat nieuwe financiële 

verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 
Een jongvolwassene mag vanaf nu onder 
meer rood staan, zelf abonnementen afsluiten, 
hij moet zijn eigen boetes betalen en een 
zorgverzekering hebben. Kortom: financiële 
rechten én plichten nemen plotsklaps enorm 
toe en wie daar niet op voorbereid is, kan 
makkelijk in de problemen komen. 
Neem twintiger Gwen. ‘Stapeltje van ellende’, 
noemt ze de groeiende berg brieven met 
betaalverzoeken op haar keukentafel. In het 
televisieprogramma EenVandaag vertelt 
Gwen dat ze thuis nooit met geld heeft leren 
omgaan, met een schuld van duizenden euro’s  

Laat je kind 
gerust een 
miskoop doen

H

TEKST: CHRISTEL DON   BEELD: BAS LOSEKOOT
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Regel niet te 
veel zelf voor 
je kind

kan omgaan. Juist redenen om het wél te 
doen, zegt ze. ‘Bovendien kun je aan zakgeld 
regels koppelen en geeft het aanleiding om 
gesprekjes over allerhande geldzaken te 
voeren. Je kunt een kind bijvoorbeeld zelf 
cadeautjes laten kopen, zodat het leert om 
daar op tijd geld voor te reserveren.’ Is een 
kind een jaar of tien, dan kun je samen een 
bankrekening openen. ‘Spelenderwijs leert 
een kind dan hoe je bankzaken regelt.’ 

Tip 2: Laat je kind fouten maken 
Ouders vinden het vaak geweldig als een 
kind goed kan sparen, maar het is volgens 
Radstaak minstens zo belangrijk dat een  
kind leert om geld uit te geven. ‘Laat een kind 
gerust een impulsieve miskoop doen: wil het 
in de zomer per se een wintertrui kopen in 
plaats van drie T-shirts, laat het gebeuren.  
Zo ervaren kinderen voor hun achttiende  
al eens hoe het is als je een foute inschatting 
maakt.’ Wat daarbij wel belangrijk is, is dat  
je als ouder die ‘foutjes’ niet meteen herstelt 
door zelfalsnog die T-shirts te kopen.  
‘Wees consequent. Dat geldt ook voor  
zak- of kleedgeld dat voortijdig op is. Dat is  
even vervelend, maar op die manier leren  
ze keuzes maken.’ 

Tip 3: Leer een kind van jongs af 
wat sparen is 
Sparen als volwassene doe je vooral om ervoor 
te zorgen dat je niet in de knel komt op het 
moment dat je onverwachte uitgaven hebt, 
zoals een nieuwe wasmachine of auto. Deze 
principes kun je ook een jong kind al leren, 
zegt Radstaak. ‘Stel dat een kind heel graag iets 
van tien euro wil kopen, maar het heeft maar 
vier euro en is nog lang niet jarig. Maak dan 
samen een plannetje hoe het dat geld sneller 
bij elkaar kan krijgen. Door klusjes te doen of 
dingen te verkopen op een rommelmarkt.’  
Is een kind al wat ouder, dan kan het met een 
bijbaantje extra geld verdienen.  

Tip 4: Praat over digitale veiligheid 
Een belangrijk aspect van financieel wijzer 
worden gaat over veiligheid.  

Radstaak: ‘Hoe bewaar je een pincode of 
wachtwoord, hoe zorg je dat anderen niet 
bij jouw geld kunnen?’ Ze wijst op wat er 
tegenwoordig allemaal kan misgaan in het 
betalingsverkeer. ‘Denk onder meer aan de 
fake mails en sms’jes die afkomstig lijken van 
banken - praat hierover met een kind, zodat 
het snapt waarom het belangrijk is om hier 
zorgvuldig mee om te gaan.’

Tip 5: Zoek samen op tijd uit wat er  
verandert als een kind achttien wordt 
De meeste pubers zullen niet uit zichzelf 
bedenken wat er zoal verandert op het 
moment dat ze achttien kaarsjes uitblazen. 
Misschien gaat je kind op kamers, studeren 
of voor het eerst zelf een vakantie regelen. En 
hoe zit het met zorgtoeslag, zorgverzekering 
en  studiefinanciering? De meeste volwassenen 
zijn gewend aan dit soort administratieve 
handelingen, maar een kind zal dat moeten 
leren. ‘Neem daar ruim de tijd voor en ga er echt 
voor zitten, want voor je het weet, is het zover. 
De grote kunst voor ouders en opvoeders is om 
vooral niet te veel zélf voor een kind te willen 
regelen’, besluit Radstaak. Het mag duidelijk 
zijn, achttien worden moet je leren. En je kind 
achttien láten worden evenzeer. 

Interview 19



oor die laatste groep is de Coöpe-
ratiekring opgericht door leden en 
klanten van Rabobank Amsterdam 
en betrokken Amsterdammers uit 

het netwerk. Een stichting die betrokken 
mensen verbindt met lokale projecten die 
bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen 
in Amsterdam. Denk aan organisaties die 
huiswerkbegeleiding aanbieden, laptops ver-
strekken of life coaching geven aan kinderen 
uit ontwikkelbuurten. ‘Verschillen in leerniveau 
ontstaan immers niet alleen in de klas, maar 
juist ook door wat er gebeurt nadat de bel is 
gegaan’, stelt Yasmine Bayoumy (39), onbezol-
digd bestuurslid van de stichting.

Minimaal duizend euro
De Coöperatiekring is een initiatief van 
Rabobank. ‘De bank streeft naar een financieel 
gezonde samenleving en een volgende 
generatie mag daarin niet vergeten worden’, 
zegt Bayoumy, die werkt als manager 
partnerships en fondsenwerving bij het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur en afgelopen 
jaar door de bank werd gevraagd om toe te 

VVoor veel kinderen is het de normaalste zaak van 
de wereld: je komt uit school, krijgt wat te eten en 
te drinken en iemand vraagt hoe je dag was. Maar 
er zijn ook kinderen die ’s ochtends met een lege 
maag naar school gaan en als ze thuiskomen op 
hun broertjes en zusjes moeten letten. Kinderen 
die geen laptop hebben voor thuisonderwijs, 
opgroeien in een gezin met geldzorgen en waar 
geen ruimte is om de dag door te nemen.

TEKST: MARLIE VAN ZOGGEL   BEELD: BARBARA KIEBOOM
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treden tot het bestuur. ‘Met dit initiatief wil 
de bank samen met klanten en leden een 
concrete bijdrage leveren aan een financieel 
gezonde toekomst voor alle Amsterdammers. 
Een belangrijk thema op de maatschappelijke 
agenda van Rabobank.’ De stichting 
functioneert onafhankelijk, maar wordt wel 
ondersteund door de bank.

Deelnemers aan de Coöperatiekring schenken 
een bedrag van minimaal duizend euro per 
jaar. De gezamenlijke inleg wordt vervolgens 
verdeeld over projecten die bijdragen aan 
het thema. Het bestuur onderzoekt welke 
initiatieven er zijn en waar het geld het 
beste terecht kan komen. Bayoumy: ‘We 
kijken daarbij heel specifiek naar hoe deze 
organisaties te werk gaan, welke doelen ze 
hebben en nemen de begroting door.’ Het 
bestuur presenteert de bevindingen tijdens 
bijeenkomsten, waarbij gezamenlijk wordt 
beslist hoe het geld verdeeld wordt. De 
ontwikkeling van die organisaties worden 
gedurende het jaar gevolgd. Bayoumy: ‘Op 
die manier worden ze echt meegenomen 
in het verhaal. Het is geen kwestie van 
doneren en klaar. Als groep zoeken we 
tijdens de bijeenkomsten verdieping in het 
thema kansengelijkheid. We bespreken 
de ontwikkelingen die we zien én wat 
wij als groep daarin kunnen betekenen. 
Zo ontstaat als het ware een dubbele 
betrokkenheid: je investeert samen met een 
groep gelijkgezinden en doet dat in je eigen 
omgeving.’ 

Geen laptop
Dat kansengelijkheid een belangrijk thema 
is in Amsterdam staat buiten kijf. Van alle 
schoolgaande kinderen groeit ruim 15 procent 
op in een gezin dat maandelijks moeite 
heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Een 
percentage dat nog altijd toeneemt. ‘Wie in 
armoede opgroeit, heeft de wind tegen. Zowel 
op het gebied van onderwijs als op sociaal 
en emotioneel vlak’, weet Bayoumy uit eigen 
ervaring. ‘Als kind voel je de spanning die 
ouders met financiële zorgen hebben óók. Je 
bent daardoor meer bezig met overleven dan 
met kansen tot je nemen.’ 

Hoewel geefkringen volgens Bayoumy ‘van 
alle tijden zijn’ is het geen toeval dat dit 
initiatief juist tijdens de coronacrisis van start 
is gegaan. De pandemie maakte zichtbaar hoe 
groot de invloed van de omgeving is op de 
ontwikkeling van een kind. Leerlingen raakten 
achterop, simpelweg omdat ze geen laptop 
hadden of geen rustige omgeving om lessen 
te kunnen volgen. ‘Het is een van de redenen 
dat we ons als stichting specifiek richten op 
projecten die de randvoorwaarden van goed 
onderwijs in Amsterdam verbeteren’, zegt 
Bayoumy. ‘Deze zijn belangrijker dan ooit.’

Prachtig land
In een klein jaar tijd is het de Coöperatiekring 
gelukt om vijftig donateurs aan zich te binden 
en daarmee vier initiatieven te ondersteunen, 
waaronder de Weekendacademie, een plek 
waar kinderen uit ontwikkelbuurten huiswerk-
begeleiding krijgen en tevens terecht kunnen 
voor ‘life coaching’ en loopbaanoriëntatie. 
In de nabije toekomst hoopt Bayoumy dat 
de Coöperatiekring verder groeit, om zo aan 
slagkracht te winnen. ‘In een ideale wereld 
krijgen alle Nederlandse kinderen in de toe-
komst dezelfde mogelijkheden om zichzelf te 
ontwikkelen. Het is mooi om te zien dat veel 
Amsterdammers zich betrokken voelen bij dit 
thema en hieraan willen bijdragen.’ 

Dat Rabobank nu ook bezig is om in andere 
regio’s geefkringen op te zetten, is volgens de 
bestuurder dan ook ‘een mooie stap’. ‘Want’, 
zo besluit ze, ‘Nederland is een prachtig land. 
Veel dingen zijn goed geregeld, maar des te 
schrijnender is het dat er een groeiende groep 
kinderen is die met stress en honger de dag 
door moet komen. En ook al kunnen we die 
kansenongelijkheid misschien niet in één klap 
de wereld uit helpen, als we met deze Coöpe-
ratiekring een zetje in de juiste richting kunnen 
geven, is dat al fantastisch.’ 

Wil je meer lezen over de Coöperatiekring 
Amsterdam of direct lid worden? Kijk op 
www.cooperatiekring.nl 

Er zijn hier steeds 
meer kinderen met 
stress en honger

Wie
Yasmine Bayoumy (39)

Wat
Bestuurslid bij 

de Coöperatiekring

Waar
Amsterdam

Waarom
Rabobank 

onderschrijft 
het belang van 

kansengelijkheid en 
zet zich actief in om 

dit te realiseren, zowel 
door financiële hulp 

te bieden als door het 
delen van kennis en 

netwerken.
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Corona heeft er flink 
ingehakt bij ondernemers. Ook 
Erik van Dam van tulpenbedrijf 
Triflor kwam in de problemen. 
Maar door wat ingrepen en 
vooral door vertrouwen te 
houden, keerde het tij.
 

golf hing de vlag er anders bij. Van de ene 
op de andere dag zat de wereld op slot. In 
Nieuw-Zeeland, waar we ook produceren, was 
zelfs de noodtoestand uitgeroepen. En wat 
doe je dan? In Nederland stonden de tulpen 
in bloei en in Nieuw-Zeeland lag de schuur 
vol met miljoenen geoogste bollen. Klaar om 
verscheept te worden. Maar er was geen schip 
dat zijn trossen mocht losgooien. Bovendien liet 
een grote Amerikaanse afnemer weten dat zijn 
klant, een belangrijke retailer, geen ruimte meer 
in de schappen had voor bloemen. Onze tulpen 
moesten plaatsmaken voor toiletpapier. De 
wereld leek gek geworden. En daar waren ook 
wij de dupe van.’ Nu is Van Dam niet iemand 
die zich snel uit het veld laat slaan. Hij slaapt 
goed, ook als er spanningen zijn. Zelfs vorig jaar. 
Maar eerlijk is eerlijk, zodra hij wakker werd, was 

e liefde voor de tulp is de 
motor achter alles wat we 
doen’, begint Erik van Dam. 
‘En dat al sinds 1965. We zijn 
een familiebedrijf. Mijn zus 

Judith en ik zijn de derde generatie.’
Triflor, dat gehuisvest is aan - hoe kan het ook 
anders - de Tulpenkade in Oude Niedorp, heeft 
260 hectare grond in productie in Nederland, 
Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Jaarlijks gaan er 
200 miljoen bollen en bloemen de wereld over. 
Voordat de ondernemer verder gaat met zijn 
verhaal, verontschuldigt hij zich voor de hectiek. 
En inderdaad, zijn telefoon gaat voortdurend 
en tussendoor wordt hem van alles gevraagd. 
Het lijkt erop dat, al hangt corona nog in de 
lucht, het goed gaat met de business. Van 
Dam knikt. ‘Nu wel. Maar tijdens de eerste 

TEKST: YMKE VAN ZWOLL 
BEELD: ANNABEL OOSTEWEEGHEL

‘We zijn 
sterker uit 

de crisis 
gekomen’

D
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corona het eerste waar hij aan dacht.  
‘Hoe konden wij als bedrijf anticiperen?’

Zin in avontuur
‘Die bollen moesten wel die schuur uit. Maar 
hoe?’, vervolgt hij zijn verhaal. ‘Gelukkig werden 
de regels in Nieuw-Zeeland versoepeld en 
mochten de bollen het land verlaten. Dat was 
mooi, maar waarheen? Vertrouwen hebben, 
werd onze policy. In de klanten én in de markt, 
mensen zouden heus weer bloemen gaan 
kopen, juist omdat ze thuis moeten zijn en het 
gezellig willen maken. 
Dus stuurden ze de bollen toch naar hun 
internationale afnemers, zonder te weten of en 
wanneer ze zouden betalen. Het overige deel 
van de bollen zou Triflor naar Nederland halen 
om ze hier te laten groeien en ze vervolgens 
weer te verschepen. ‘Uiteindelijk kwamen er  
“slechts” vijf miljoen bollen onze kant op-iets 
wat ik haast jammer vond, ik had wel zin in 
het avontuur - omdat die Amerikaanse klant 
belde met de vraag of we alles wat we nog 
hadden aan bollen zijn kant op konden sturen. 

De tulpen hadden het gewonnen van het 
toiletpapier.’ 

Kippenvel
Langzaam keerde het tij. Moederdag bracht 
geld in het laatje én Triflor vond nieuwe 
afzetmarkten. ‘Toen in juni die schuur aan de 
andere kant van de wereld leeg was, hebben 
we een fles ontkurkt’, vertelt Van Dam. 
‘Maar we waren er nog niet.’ Ook de ontwikke-
lingen in Nederland vroegen om veerkracht. 
‘Mensen hielden in het begin de hand op de 
knip, de prijs stond onder druk en de veiling 
kwam met maatregelen.’ Triflor mocht nog 
maar twintig procent van de normale aanvoer 
leveren. Omdat weggooien geen optie was, 
werd de productie vertraagd door de tempe-
ratuur in de kas te verlagen. Hierdoor produ-
ceerde het bedrijf minder, maar kon het langer 
doorgaan, waardoor de schade beperkt bleef. 
‘Al met al een heftige tijd’, blikt Van Dam terug, 
‘maar ik durf te stellen dat we er sterker uit zijn 
gekomen. Ik ben trots op onze mensen die 
keihard hebben gewerkt. Dag én nacht, want 
om de boel draaiende te houden op het zuidelijk 
halfrond moesten sommige medewerkers regel-
matig een nachtje overslaan. We hebben met z’n 
allen deze klus geklaard. Ik krijg weer kippenvel 
als ik het zeg.’ 

Onze tulpen moesten 
plaatsmaken  
voor wc-papier  

Hulp Rabobank
Omdat Triflor 

zich tijdens de 
eerste lockdown 
zorgen maakte 

over de inkomsten 
en liquiditeit, is 
het bedrijf met 
Rabobank, die 

ook inzag dat het 
internationaal 

opererende bedrijf 
hard geraakt 
werd door de 

coronacrisis, op 
zoek gegaan 

naar financiële 
oplossingen. Er 

kwam extra krediet 
en de aflossings-

verplichtingen 
werden tijdelijk 

opgeschort.
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Eenmaal per jaar werd de rente met de hand 
bijgeschreven. Dat boekje was puur een 
spaarpot, rekeningen betalen kon je er niet 
mee.’ Een bank- of girorekening, waar je geld 
op kon zetten en waarmee je ook geld kon 
overmaken, bleef lang een statussymbool voor 
mensen met een goede baan. Van Bergen 
herinnert zich dat haar vader, die docent was,  
bij wat grotere aankopen als een moderne 
man aan de winkelier meedeelde: ‘Ik gireer.’ 
Van Bergen: ‘Het geldtransport was in die tijd 
heel erg een kwestie van vertrouwen. Er was 
weinig mobiliteit, dus vrijwel iedereen kende 
elkaar. Iedereen herkende bijvoorbeeld de 
man die de huur kwam innen. Hoewel die 
mensen veel geld bij zich hadden, was het 
gevaar voor een overval veel minder groot dan 
nu.’ Van Bergen herinnert zich het verhaal van 
een boer die het geld dat de melkrijder onder 
het deksel van de melkbus stopte gerust een 
halve dag liet zitten. ‘Men vertrouwde elkaar. 
Een vreemde op straat viel op. Tot eind jaren 
vijftig hadden balies in bankgebouwen geen 
enkele beveiliging.’

Salarisverdeeldoos
Om de financiën nog overzichtelijker te maken, 
introduceerde de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen, samen met Libelle, in de jaren 
vijftig de salarisverdeeldoos van Brabantia: een 
metalen doos met gleuven en daarbij 

e kunt het je nauwelijks meer 
voorstellen: dat je bij Personeels- 
zaken geroepen wordt en daar een 
salariszakje met contant geld krijgt. 
Of dat je het geld voor een pond 

uien en witlof bij de groenteman laat op- 
schrijven. Betalen komt volgende week wel,  
als je je loon hebt gekregen. Of dat er een 
meneer in een lange, leren jas aan de deur 
komt die je ziekenfondspremie komt innen. 
Het financiële leven was tot medio jaren 
zestig heel overzichtelijk, vertelt Annegreet 
van Bergen, auteur van de bestsellers Gouden 
Jaren en Het Goede Leven, waarin ze terugblikt 
op het dagelijks leven medio twintigste eeuw. 
‘Dat komt doordat er uitsluitend contant geld 
was. Gas en licht betaalde je meestal via een 
meter waar je munten in gooide. Je werd dus 
nooit verrast door een onvoorziene rekening.’ 
De huur en verzekeringspremies werden aan 
de deur geïnd door kwitantielopers. ‘Dat kon 
makkelijk in een tijd dat de meeste vrouwen 
thuis waren’, aldus Van Bergen. Veel andere 
rekeningen betaalde je op het postkantoor. 
‘Toen rond 1960 de salarisrekening haar intrede 
deed, haalde de rekeninghouder die meestal 
snel weer leeg, want veel betalingen moesten 
contant worden betaald.’ Wie wilde sparen 
deed dat via een spaarbankboekje, vertelt  
Van Bergen. ‘Als je geld naar de bank bracht, 
werd dat bedrag in het boekje bijgeschreven. 

Annegreet van Bergen (1954) blikt terug op de tijd dat onze 
financiën nog heel overzichtelijk waren. ‘Dat komt doordat er 

alleen contant geld was. Grote schulden maakte je niet zo gauw.’

De tijd van 
loonzakjes en 

kwitantielopers

J
TEKST: FRIEDERIKE DE RAAT   BEELD: JITSKE SCHOLS
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woorden als kleding, vakantie en belasting. 
‘Zodra het salaris binnen was, werd dat 
verdeeld over die verschillende posten.  
Er werden pas nieuwe schoenen gekocht als 
het bedrag daarvoor bij elkaar was gespaard  
in die doos’, vertelt Van Bergen. 
Grote schulden maken gebeurde in die jaren 
niet zo gauw, legt Van Bergen uit. ‘Veel verder 
dan tien gulden betalingsachterstand bij de 
bakker of de melkboer kwam het meestal niet, 
want die stopte gewoon met leveren als je niet 
betaalde. En gas en licht vielen vanzelf uit als  
je geen muntje in de meter stopte.’ 
Vanaf eind jaren zestig ging het snel met  
de modernisering van het geldverkeer.  
De economie en daarmee het aantal financiële 
transacties groeide, het kostte gewoon te veel 
tijd om dat allemaal handmatig te regelen, 
legt Van Bergen uit. Vanaf 1960 verdween het 
loonzakje en kwam de salarisrekening op, in 
1967 kwam de betaalcheque en twee jaar 
later de girobetaalkaart. Met die cheque kon je 
voor het eerst in het buitenland vreemd geld 
opnemen. Rabobank voerde in 1981 als eerste 
de geldautomaat in, een idee van een lokale 
bankdirecteur die er één had gezien tijdens 
zijn vakantie in Frankrijk. 

Digitale spaarpotjes
In die jaren zijn we het zicht op ons geld  
een beetje kwijtgeraakt, aldus Van Bergen. 
‘Bankafschriften kwamen eens per week  
met de post, in de tussentijd moest je maar 
gissen hoe je er financieel voor stond.’ 
Het consumptieve krediet en de betaalpas 
maakten geld tot iets abstracts. Het werd 
heel makkelijk om grote schulden te maken. 
‘Vroeger was je geld op als je portemonnee 
leeg was. En herinnerde de bakker je er wel 
aan als je schulden had. Nu kun je rekeningen 
en aanmaningen negeren, waardoor schulden 
zich kunnen opstapelen.’ 
Er is ook een bescheiden tegenbeweging 
gaande: de digitale spaarpotjes die Rabobank 
enkele jaren geleden introduceerde, zijn 
bedoeld om de rekeninghouder weer meer 
financieel overzicht te geven. De salaris- 
verdeeldoos in een digitaal jasje. 
Van Bergen moet nog wel eens denken  
aan de grote leren tas met wisselgeld die de 
melkboer bij zich had als hij aan de deur kwam. 
‘Ik vond het fascinerend, al die munten. Eigenlijk 
vind ik contant geld leuker dan bancair geld. 
Het hád iets.’  

Na Gouden Jaren en Het goede leven verschijnt dit 
najaar de Gouden Jaren Scheurkalender 2023 van 
Annegreet van Bergen

Er werden pas 
schoenen gekocht als 
het bedrag bij elkaar 
was gespaard  
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MON€Y 
SCHOOL
TEKST: MARLIE VAN ZOGGEL   BEELD: BARBARA KIEBOOM

at kost een doos 
wasmachinetabletten 
eigenlijk? Salih Türker 
stelde de vraag eens 

aan een groepje welgestelde vrienden. 
‘Niemand wist het’, zegt hij, terwijl hij 
lachend aan het voorval terugdenkt. Het 
onderstreept in zijn ogen precies waarom 
het zo belangrijk is om kinderen al op jonge 
leeftijd financiële vaardigheden aan te 
leren. ‘Armoede kan iedereen overkomen, 
maar het is wel fijn dat je niet direct in een 
zwart gat valt als het jou gebeurt.’

Zeven jaar geleden werd Türker door 
een groepje ouders benaderd of hij de 
kinderen die hij in het buurthuis hielp met 
hun huiswerk, niet ook les wilde geven over 
geldzaken. Het bleek het begin van Money 
School, een lesprogramma van acht weken 
waarin kinderen op een speelse manier 
leren om over geld te praten. Bijvoorbeeld 
door geldtips uit te wisselen, maar ook 
door kinderen te leren hoe reclame werkt 
en wat ondernemerschap inhoudt. Het 
lesprogramma van Money School wordt 
inmiddels op buurthuizen en scholen in heel 
Nederland aangeboden.
 
‘Dat mensen niet weten wat een doos 
wasmachinetabletten kost, komt doordat veel 
mensen genoeg geld hebben om die zonder 
nadenken in hun winkelwagen te leggen. 

Maar dat geldt niet voor alle Nederlanders’, 
zegt Türker. ‘Door kinderen te stimuleren na te 
denken over de waarde van geld, en te leren 
hoe je bewuste keuzes maakt, ontwikkelen ze 
vaardigheden waar ze de rest van hun leven 
op kunnen terugvallen.’ 
 
Schoolkamp
De Money Schoollessen moeten ook helpen 
om geldzaken binnenshuis bespreekbaar 
te maken. Een onderwerp dat volgens 
Türker nog te vaak gemeden wordt. ‘In veel 
gezinnen is er één ouder die de geldzaken 
regelt. De andere ouder denkt vaak: zo lang 
ik niks hoor, zal het wel goed zijn. Als er dan 
toch financiële problemen blijken te zijn, 
komen ze daar vaak pas achter als het te laat 
is’, zegt Türker.
Het is iets wat hij herkent uit zijn eigen jeugd. 
Ook bij de geboren Achterhoeker thuis werd 
het onderwerp ‘geld’ voornamelijk aangesne-
den als er moeilijkheden waren. Bijvoorbeeld 
als er onverwachts een grote uitgave moest 
worden gedaan, zoals die keer dat hij mee op 
schoolkamp wilde. Het kamp kostte tachtig 
gulden, geld dat zijn ouders niet zomaar 
‘over’ hadden. ‘Daar hebben ze toen echt 
mee in hun maag gezeten’, herinnert Türker 
zich. ‘Uiteindelijk mocht ik mee en heb ik een 
geweldige tijd gehad, maar het geeft wel aan 
hoe geld van invloed is op de kansen die je 
krijgt. Relatief kleine uitgaven kunnen voor 
kinderen een groot verschil maken.’ 

W

Als oprichter van Money School stimuleert 
Salih Türker (40) kinderen én ouders om te 
praten over geld. ‘Veel mensen gaan moeilijke 
gesprekken zo lang mogelijk uit de weg, 
waardoor financiële problemen vaak pas 
ontdekt worden als het al te laat is.’ 
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Altijd in pak
Hoewel er thuis niet veel over geld gesproken 
werd, leerde hij van zijn vader wel een 
aantal belangrijke financiële lessen, zoals 
het belang van te allen tijde je papierwerk 
op orde hebben. ‘Hij was geordend en dat 
straalde hij uit. Dat is een vaardigheid die ik 
heb overgenomen. Het is ook de reden dat 
ik vrijwel altijd een pak draag. Ik wil daarmee 
laten zien dat ik mijn werk en de mensen met 
wie ik werk serieus neem.’
 
Money School is onderdeel van Diversiteitsland, 
een stichting die eveneens door Türker werd 
opgezet en die programma’s ontwikkelt om de 
samenleving inclusiever te maken. De drive om 
maatschappelijk actief te zijn, heeft hij altijd 
gehad, maar kwam tot wasdom toen Türker 
voor zijn studie naar Amsterdam verhuisde.  
‘Ik kwam hier wonen in een lastige tijd’, vertelt 
hij. ‘Het was vlak nadat Theo van Gogh werd 
vermoord, mensen verweten elkaar veel en er 
hing een vreemde spanning in de stad. Als be-
vlogen student juridische dienstverlening ging 
ik alle debatten af die werden georganiseerd, 

We leren kinderen 
om geen eendags- 
consumenten te 
worden

Wie
Salih Türker (40)

Wat
Oprichter  

Money School

Waar
De Money School 

activiteiten worden 
uitgevoerd op 

landelijk niveau 
in onder meer 

Amsterdam, Haarlem 
en Almere. 

Waarom
Samen met 

vrijwilligers en 
partners zet Money 

School zich in 
om kinderen en 

jongeren financieel 
weerbaarder en 

bewuster te maken.

maar ik merkte: er wordt wel gepraat, maar 
andersdenkenden spreken niet mét elkaar. Ook 
in mijn eigen straat leefden mensen met de 
rug naar elkaar toe, terwijl uiteindelijk iedereen 
zich veilig wil voelen in zijn buurt en niemand 
in groepen wil leven.’ 
Türker besloot een aantal debatbijeenkomsten 
te organiseren voor de buurt. ‘Het was op 
een hele kleine schaal, maar er kwamen wel 
interessante gesprekken uit. Ik zag overal 
aanknopingspunten en verbinding en daar 
ben ik na mijn studie op verder gaan bouwen. 
Eerst met Diversiteitsland en later met Money 
School.’ 
 
Financiële tip
Het afgelopen jaar volgden bijna 1.300 kinderen 
het lesprogramma, maar als het aan Türker ligt, 
is dat pas het begin. ‘Ik hoop dat financiële 
educatie uiteindelijk een vast onderwerp 
wordt op scholen. Het is in mijn ogen een 
essentieel onderdeel van de opvoeding. 
Ongeacht of je uit een minimagezin of een 
bankiersfamilie komt, iedereen moet leren 
met geld om te gaan.’ Over de vraag of Türker 
nog een ‘gouden’ financiële tip heeft voor 
ouders om financieel gezond te worden of 
te blijven, hoeft hij niet lang na te denken. 
‘Open een spaarrekening en zet daar elke 
maand een bedrag op. Al is het een heel klein 
bedrag, dat maakt niet uit, het sparen geeft je 
zelfvertrouwen én het zorgt ervoor dat je een 
langetermijn-denkwijze ontwikkelt. Uiteindelijk 
is dat ook de belangrijkste les die we de kinderen 
en hun ouders op meegeven: word geen  
eendagsconsument, maar maak keuzes waar  
je nu én in de toekomst profijt van hebt. 
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Als bank je klanten en leden vragen naar  
hun ideeën over de samenleving en deze 
aanbieden aan de politiek? Dat klinkt als  
een gedurfd plan. Maar waarom ook niet: 
Rabobank heeft met anderhalf miljoen leden 
een enorm netwerk aan voelsprieten in alle  
lagen van de samenleving. Gezamenlijk kunnen 
die perfect aangeven waar de schoen wringt, 
zowel op regionaal als op landelijk niveau.
Begin 2021 organiseerde Rabobank daarom 
verschillende regiodialogen waarin leden, 
lokale ondernemers, beleidsmakers en  
andere betrokkenen met elkaar in gesprek 
gingen over wat volgens hen de belangrijkste 
opgaven zijn om tot brede welvaart te  
komen in de Metropoolregio Amsterdam. 
Het resulteerde in het Coöperatief Convenant, 
een toekomstplan voor Nederland, dat wordt 
aangeboden aan het kabinet. 
Voor de Metropoolregio Amsterdam, waar 
behalve de hoofdstad ook Haarlem, Almere en 
Hoofddorp en de tussenliggende gebieden 
deel van uitmaken, dachten zo’n driehonderd 
mensen mee over waar de grootste uitda-
gingen liggen. Vrijwel nergens waren zoveel 
mensen betrokken bij de regiodialoog en dat 
verbaast Ugur Pekdemir, directeur bij Rabobank 
Amstel en Vecht, niet. ‘Als er iets is wat deze 
regio kenmerkt, is het betrokkenheid’, stelt hij. 
Samen met Erik Versnel, die in april begon 
als directeur bij Rabobank Amsterdam, is hij 
aangeschoven om de uitkomsten van de regi-
odialogen te bespreken: wat valt hun op? 

Kansenongelijkheid
Om maar bij het begin te beginnen: de 
deelnemers aan de regiodialoog maken zich 
het meeste zorgen over kansenongelijkheid. 
Maar liefst de helft van de kleine zeshonderd 
ideeën die tijdens de gesprekken werden  
geopperd hebben hiermee te maken, waarbij 
een groot deel zich toespitst op de woning-
markt. Dat de Metropoolregio kampt met een 
groot huizentekort moge duidelijk zijn. Om 
de druk op de woningmarkt te verlichten, zijn 
plannen gemaakt om tot 2025 jaarlijks 15.000 
woningen bij te bouwen. Desondanks is de 
verwachting dat het huizentekort in 2040 zal 
zijn opgelopen tot 250.000 woningen. 
In de regiodialoog komt naar voren dat men 
zich vooral zorgen maakt over de positie  
van jongeren, starters en ouderen. Met een 
gemiddelde huizenprijs van 518.000 euro is  
 een koopwoning vinden in de hoofdstad  
voor deze groepen nagenoeg onmogelijk 
geworden. Om het tij te keren, kijken de 
deelnemers vooral naar de overheid. ‘Zij moet 
ingrijpen en het initiatief nemen. Het is duidelijk 
dat de markt niet werkt’, concludeert een 
deelnemer. 
Om de bouwambities te realiseren in dit toch al 
dichtbevolkte gebied worden komende jaren 
meer vierkante meters aan de Metropoolregio 
toegevoegd. In het IJmeer is begonnen met de 
aanleg van twee nieuwe eilanden: Strandeiland 
en Buiteneiland, samen goed voor zo’n 8.500 
nieuwe onderkomens. In totaal staan op de 

Samen met betrokkenen uit de regio onderzocht Rabobank 
begin dit jaar wat de grootste uitdagingen zijn om 

een brede welvaart te realiseren in de Metropoolregio 
Amsterdam. Vooral op het gebied van kansengelijkheid zijn 

er zorgen, al wordt er tegelijkertijd met vertrouwen naar 
de toekomst gekeken. ‘Deze regio wordt het hardst geraakt 

door corona, maar zal ook het snelst herstellen.’ 

Een uniek  
cadeau voor  
de politiek 

TEKST: MARLIE VAN ZOGGEL   ILLUSTRATIE: GEMMA PAUWELS
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zes eilanden van IJburg straks 20.000 nieuwe 
woningen. Pekdemir en Versnel zien nóg een 
kans om het woningtekort aan te pakken. 
‘Sinds de uitbraak van de coronacrisis staan veel 
kantoren leeg’, analyseert Pekdemir. ‘Als mensen 
straks vaker vanuit huis gaan werken, biedt dat 
mogelijkheden om kantoren om te bouwen 
tot woningen. Als hypotheekverstrekker zijn 
dat scenario’s waar Rabobank nu al actief over 
nadenkt. Zulke transformaties van kantoor 
naar woning financieren we graag. Maar als 
coöperatieve bank geloven we in het collectief. 
Om zulke plannen te realiseren, hebben we 
daar andere partijen, zoals de gemeente en 
bouwcorporaties, hard bij nodig.’ 
 
 Verschillende ideeën 
Opvallend is dat er binnen de Metropoolregio 
heel verschillende ideeën leven over wat de 

belangrijkste opgaven zijn en dat uitgerekend 
in Amsterdam huisvesting lang niet zo 
duidelijk boven aan de prioriteitenlijst staat als 
in de rest van de regio. Ook hoofdstedelingen 
noemen weliswaar kansengelijkheid als 
voornaamste opgave, maar verwijzen daarbij 
vaker naar de verschillen op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling, baanzekerheid en 
inkomen.
Volgens de deelnemers aan de regiodialoog 
heeft lang niet iedereen afgelopen jaren 
geprofiteerd van de economische groei en zijn 
de verschillen door de coronacrisis alleen maar 
verder toegenomen. Zo liepen veel kinderen 
tijdens de lockdowns een leerachterstand op, 
omdat zij thuis niet de ruimte, begeleiding en 
middelen hadden om bij te blijven. Dit kan 
in de toekomst tot grote ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt leiden en daarmee op het gebied 
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van inkomen en woonruimte, zo stellen de 
deelnemers. 
Om de kansenongelijkheid tegen te gaan, ligt 
er volgens hen een ‘urgente opgave’ om te 
zorgen dat sociale voorzieningen ook voor 
toekomstige generaties behouden blijven. Ook 
pleiten deelnemers voor armoedebestrijding 
en trainingen die de afstand tot de arbeids-
markt voor kwetsbare groepen verkleinen. 

Bereikbaarheid
Een ander groot thema dat in de regiodialoog 
aan bod kwam, is milieu. Al zijn de genoemde 
ideeën op dat vlak divers. Net als in de rest van 
het land gaat het ook in de Metropoolregio 
over energietransitie, duurzame woningbouw 
en een duurzame voedselketen. Daarnaast 
ziet men specifiek voor deze regio opgaven 
voor schonere lucht. Met de nabijheid van 
Schiphol en de hoogovens in IJmuiden hebben 
inwoners relatief veel last van luchtvervuiling en 
geluidoverlast. Deelnemers hopen dat het door 
de coronacrisis teruggebrachte aantal vluchten 
in elk geval deels permanent zal zijn, en zijn er 
voorstander van dat het openbaar vervoer- 
netwerk verder wordt uitgebreid. Met het 
nieuws dat er 1,5 miljard uit het Nationaal  
Groeifonds wordt vrijmaakt om de Noord-  
Zuidlijn door te trekken naar Schiphol en  
Hoofddorp lijken hiermee de eerste stappen 
gezet. ‘Al deze thema’s zijn niet los van elkaar 
te zien’, zegt Pekdemir. ‘Het gaat allemaal over 
het verbeteren van de bereikbaarheid. De 
fysieke bereikbaarheid, de bereikbaarheid van 
woningen, maar de bereikbaarheid van voedsel 
is evengoed een thema. De ingrediënten van 
één maaltijd hebben nu gemiddeld 30.000 
kilometer afgelegd voor ze op ons bord  
belanden. Rabobank is bij verschillende  
projecten betrokken die hier wat aan willen 
doen. Denk bijvoorbeeld aan Boeren voor 
Buren, dat producten vanuit de polder recht-
streeks levert aan Amsterdammers met een 
kleine portemonnee. Maar de kunst is natuurlijk 
om deze vooruitgang te versnellen. Dat is 
de uitdaging waar politici mee aan de slag 
moeten.’

Economisch herstel
De kortere voedselketen en kansengelijkheid 
zijn onderwerpen die Versnel graag overneemt 
van zijn voorganger bij Rabobank Amsterdam, 
Barbara Baarsma, die deze onderwerpen ook 
regelmatig buiten de bank op de kaart zette. 
‘Het zijn mooie thema’s, waar ik zeker op wil 
voortborduren, maar ik hoop ook nieuwe 
onderwerpen toe te voegen’, zegt Versnel, die 
hiervoor directeur van de regio Leiden-Katwijk 
was. ‘Een van die onderwerpen is economisch 
herstel, met name van de mkb-sector. Die 
heeft door corona zware klappen gekregen, 
maar is echt heel belangrijk voor de regionale 
economie.’ Wat dat betreft is het fijn dat uit 
onderzoek van RaboResearch onlangs bleek 
dat de Metropoolregio weliswaar het hardst 
wordt geraakt door corona, maar dat zij naar 
verwachting ook het snelst zal herstellen als 
de pandemie voorbij is. Versnel: ‘Dat is een 
mooi vooruitzicht, maar dan moeten we wel 
eerst zorgen dat die bedrijven deze periode 
doorkomen.’ 

Investeringsagenda
De opgaven die in de regiodialoog naar 
voren komen, zijn volgens Pekdemir niet 
alleen interessant voor de politiek, maar vormen 
ook waardevolle informatie bij het opstellen 
van de investeringsagenda van de bank in de 
Metropoolregio. ‘Met deze opgaven in het  
achterhoofd kunnen we echt gericht gaan 
kijken waar wij als bank op willen inzetten’, vult 
Versnel aan. ‘Om een brede welvaart te creëren, 
is een aantal zaken belangrijk, waaronder 
gezondheid, veiligheid, inkomen en een fijne 
leefomgeving, en bij al die factoren is een fijn 
thuis essentieel. Vanuit Rabobank willen wij 
onze klanten natuurlijk graag de mogelijkheid 
bieden om dat ook in deze regio te vinden. 
Zoals eerder gezegd kunnen we dit niet alleen, 
maar we willen wel echt een voortrekkersrol 
op ons nemen om kansenongelijkheid aan te 
pakken en de bereikbaarheid van woningen, 
banen en voedsel te verbeteren.’
Dan rest tot slot de vraag hoe de directeuren 
hopen dat de politici in Den Haag op het 
Coöperatief Convenant zullen reageren. 
‘Eigenlijk hebben we veel voorwerk gedaan, 
door in kaart te brengen wat er in het land 
leeft. Hopelijk doen ze er hun voordeel mee’, 
zegt Pekdemir. ‘We geven ze een uniek cadeau, 
aan hen de taak om het uit te pakken.’ 

Kansengelijkheid 
is de voornaamste 
opgave voor de regio

Coöperatief 
Convenant

In Nederland is 
de afgelopen 

jaren een nieuwe 
geografie van 

welvaart ontstaan. 
Het verschil tussen 
succesvolle regio’s 
en achterblijvende 
gebieden is groter 
geworden. En dat 

gat zal blijven 
groeien als niet op 
korte termijn veel 

beter en specifieker 
vanuit Den Haag 

gekeken wordt naar 
de vraagstukken 

die per regio 
spelen. 

Dat is een van de 
uitkomsten uit 
de 14 regionale 

dialogen die 
Rabobank 

eerder dit jaar 
organiseerde. 

In totaal namen 
ruim 5.000 

Nederlanders deel 
aan deze dialogen. 

Dit voorjaar 
heeft Rabobank 
het Coöperatief 

Convenant, dit is 
het rapport dat 

voortvloeit uit al 
deze dialogen, 

aangeboden aan de 
formateurs van het 

nieuwe kabinet.
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FinBuddy
Overzicht over je geldzaken
Dankzij bankapps kun je 
tegenwoordig in een paar 
seconden zien of je voldoende 
saldo hebt voor een bepaalde 
aankoop. Maar merk je dat je het 
bedrag dat je aan het begin van 
de maand nog enthousiast opzij 
hebt gezet om te sparen, gedu-
rende de maand toch stukje bij 
beetje weer van je spaarrekening 
moet halen om je gewenste 
aankopen te kunnen betalen? Dan 
biedt FinBuddy wellicht uitkomst. 
Deze tool helpt bij het creëren 
van overzicht over je financiën, 
door een dag na ontvangst van 
je inkomen al je vaste lasten af  
te schrijven. Dat geeft niet alleen 
structuur, maar zorgt ook voor 
financiële rust, want hierdoor 
weet je direct hoeveel geld je 
overhoudt voor boodschappen of 
een weekendje weg – en dat kan 
zomaar een hoop administratieve 
rompslomp besparen. FinBuddy is 
gratis te gebruiken.  
Benieuwd? Kijk op www.finbuddy.nl

Doe mee

EERSTE HULP BIJ GELDZAKEN 
In het woud van financiële hulpmiddelen en goedbedoelde adviezen 
is het makkelijk verdwalen. Deze apps en initiatieven helpen je grip te 

houden op je inkomsten én uitgaven. 

Rabo App
Een spaarpot voor elk doel
Spaarpotten zijn van alle tijden, 
maar de tijd dat je met een hamer 
in de weer moest om te zien hoe-
veel geld er in het spaarvarken 
zat, die is voorbij. Met de Rabo 
App kun je tegenwoordig zowel 
via je computer als je mobiel in 
één oogopslag je saldo zien. En 
dat is niet het enige. Klanten van 
Rabobank kunnen kosteloos tot 
wel twintig digitale Spaarpotjes 
openen. Dit maakt doelgericht 
sparen niet alleen stukken makke-
lijker, maar ook leuker. Of je nou 
geld opzij wilt zetten voor een 
wereldreis, een nieuwe auto of 
voor dat ene paar schoenen.  
Met Spaarpotjes heb je voor elk 
doel een apart potje. Het openen 
van een spaarpotje is binnen 
enkele minuten geregeld. Het 
enige wat je ervoor nodig hebt, 
is toegang tot Rabo Internet-
Sparen. Zo’n spaarrekening kun 
je kosteloos openen. De groene 
voortgangsbalk in de app laat 
intussen precies zien hoeveel 
je nog moet sparen om die ene 
droom te verwezenlijken. Welk 
spaardoel je ook hebt, Rabobank 
helpt je graag op weg.

Sam& voor alle kinderen
Sam& springt bij 
Een op de twaalf Nederlandse  
kinderen groeit op in een arm 
gezin. Dat zijn in totaal 315.000 
kinderen die thuis vaak geen 
laptop hebben, hun verjaardag 
nauwelijks kunnen vieren en maar 
zelden meekunnen op een uitje. 
Sam& is een samenwerkings- 
verband van Nationaal Fonds 
Kinderhulp, Leergeld Nederland, 
Jeugdfonds Sport & Cultuur en 
Stichting Jarige Job, dat ervoor 
zorgt dat álle kinderen mee 
kunnen doen met hun leeftijds- 
genoten. Samen bieden deze 
goede doelen één digitaal loket 
waar ouders en intermediairs 
een aanvraag kunnen doen 
voor de voorzieningen die deze 
organisaties bieden. Zo zorgen ze 
er samen voor dat ook kinderen 
uit gezinnen met een kleine 
beurs zich zowel binnens- als 
buitenshuis kunnen ontwikkelen. 
Meer weten? Kijk op 
www.samenvoorallekinderen.nl 

Geldfit
Test je financiële fitheid
Zo’n vijf miljoen Nederlanders 
hebben onvoldoende spaargeld 
om onverwachte kosten op te 
vangen. Dit betekent dat een 
kapotte wasmachine of auto 
direct tot financiële zorgen kan 
leiden. Geldfit helpt je om je 
geldzaken gezond te maken, of 
te houden. Op de site geldfit.nl 
kun je een test invullen, waarna je 
persoonlijk advies krijgt over jouw 
financiële situatie. Ook ontvang je 
tips welke organisaties in de buurt 
je kunnen helpen bij geldzorgen. 
De test is vrijblijvend en anoniem 
in te vullen. 
Speciaal voor ondernemers is er 
een test op Geldfit Zakelijk. Deze 
test helpt je te ontdekken hoe je 
er als ondernemer voor staat en 
geeft advies als de inkomsten, 
bijvoorbeeld door de coronacrisis, 
plots fors zijn gedaald. Wanneer 
je geldfit bent? Als je elke maand 
je vaste lasten kan betalen én ge-
noeg overhoudt om van te leven. 
Kijk voor meer informatie op 
www.geldfit.nl 
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KORT NIEUWS

De energietransitie. Het woord duikt opeens overal op. In de media, in de politiek én in jouw 
leefomgeving. Maar wat is het eigenlijk? Je ontdekt het tijdens de Rabo Energy Challenge. 
In 15 minuten nemen we je mee langs drie levels. Je ontdekt wat de energietransitie is, wat 
Rabobank samen met haar klanten en partners bijdraagt en je ontdekt waar je zelf mee aan 
de slag kunt. Je krijgt er écht iets voor terug! Jij vergroot je kennis én voor de eerste 50.000 
deelnemers doneert Rabobank een boom. Samen met Staatsbosbeheer realiseren wij een 
bos ter grootte van 25 (!) voetbalvelden. Goed voor de Nederlandse natuur & goed voor het 
klimaat. Doe mee aan de challenge via www.energy-challenge.nl

Rabo Energy Challenge Hoe meer we over geld praten, hoe 
beter. Het geeft je inzicht in je geldzaken 
en is de eerste stap naar een financieel 
gezonder leven. Praat eens over je 
geldzaken met iemand die je vertrouwt. 
Inspireer en help elkaar. Wil jij weten 
waar je geld naartoe gaat? De Rabo 
App biedt handige functies voor meer 
inzicht in je geldzaken. Daarnaast kan je 
sparen met spaarpotjes. Hierdoor wordt 
sparen nog leuker en makkelijker, of je 
nu spaart voor een vakantie, auto of 
voor je pensioen. 

Gezonde 
geldgesprekken

Rabobank zet zich in voor betere (financiële) 
educatie voor de jeugd. Dit doen we samen 
met onze partner JINC. JINC strijdt samen 
met bedrijven en scholen voor een samen-
leving waar je achtergrond niet je toekomst 
bepaalt. Rabobank en JINC hebben de 
handen ineengeslagen en bouwen samen 
een educatieprogramma voor scholen 
waarbij jongeren uitgedaagd worden hun 
kennis en oriëntatie op het gebied van 
werk, financiën, voeding en cultuur uit te 
breiden. Dit scholenprogramma Wizzie 
bestaat uit lessen over gezond eten, cultuur 
en leren omgaan met geld. 

Gastlessen 
Vanaf dit jaar nemen de groepen 5 tot 
en met 8 van zes Amsterdamse scholen 
deel aan de JINC-projecten TaalTrip, 
Bliksemstage, Digitale Vaardigheden en 
Plannen doe je zo!.

JINC en Rabobank

Erik Versnel is per 1 april benoemd tot 
nieuwe Directeur Coöperatieve 
Rabobank Amsterdam. Hij volgt daar-
mee Barbara Baarsma op die CEO van 
Rabo Carbon Bank is geworden. 
 
Erik Versnel was eerder al directielid 
bij Rabobank Amsterdam en is de 
afgelopen zes jaar directievoorzitter van 
Rabobank Leiden-Katwijk geweest. 

Nieuwe directeur 
Rabobank Amsterdam

HackShield leert kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud spelenderwijs 
hoe ze zich kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit. Via een 
spannend spel, beschikbaar via de website en app, worden de kinderen 
opgeleid tot Cyber Agents die online gevaar kunnen herkennen 
en voorkomen. Dit leidt tot bewuster en veiliger online gedrag. 
Via HackShield verbindt Rabobank cybersecurity aan financiële 
zelfredzaamheid. In samenwerking met de gemeente Amsterdam 
dagen we kinderen uit om een Junior Cyber Agent te worden. 
Kijk op www.joinhackshield.nl of download de app en doe mee! 

Gezocht: Cyber Agents (8-12 jaar) 



Verenigingen zijn hard geraakt tijdens de 
coronacrisis. Ruim een jaar lang hebben zij niet 

kunnen doen waarvoor zij zijn opgericht. Rabobank 
en NOC*NSF geven verenigingen handvatten om 

financieel gezond door de crisis te komen. 

‘Als je niks 
doet, wordt 
het sowieso 

niet beter’

Voetbalclub heeft 
andere hulp nodig 
dan orkest

TEKST: GUUS PETERS   BEELD: RABOBANK

stapel ideeën en ervaringen uit de praktijk naar 
boven, waarbij clubs zelf kunnen bepalen wat 
wel en niet bij hen past. ‘Een voetbalvereniging 
moet op een andere manier geholpen worden 
dan een orkest’, zegt Van Baak. Het valt hem op 
hoe weinig bij verenigingen bekend is over de 
regelingen vanuit de overheid, al vindt hij dat 
niet verwonderlijk. ‘Er is in een korte tijd een 
heleboel informatie op vrijwilligers afgekomen, 
terwijl de situatie voortdurend verandert’, aldus 
Van Baak. ‘Tijdens de webinars bespreken we op 
hoofdlijnen de regelingen die er zijn.’

Sponsor helpen
Eén van de tips die Van Baak meegeeft om 
sponsoren tevreden te houden, is om als club 

erenigingen hebben meer dan ooit 
behoefte aan een helpende hand.  
Of het nu gaat om het oplossen van 
financiële tekorten, behoud van 
leden, contact met sponsoren of 

het aanvragen van regelingen: vrijwilligers  
van sportclubs en culturele verenigingen  
zien soms door de bomen het bos niet meer. 
Dat is naar voren gekomen uit het webinar 
‘Financieel gezond door de crisis’ dat 
Rabobank als onderdeel van de Rabobank 
ClubSupport Actie samen met NOC*NSF 
organiseert. Verdeeld over 28 online work- 
shops zijn tot nu toe 1.450 vertegenwoordigers 
van verenigingen aanwezig geweest. Vanwege 
de grote vraag vanuit verenigingen gaan de 
bank en de nationale sportkoepel voorlopig 
door met de webinars. 
Uit de vragen van de verenigingen tijdens 
de webinars blijkt dat tweederde van de 
verenigingen moeite heeft om sponsoren 
aan zich te blijven binden. Ook de terugloop 
in het aantal leden is bij twee op de drie 
verenigingen een punt van zorg, zolang zij  
niet kunnen bieden wat ze voorheen boden. 

Een stapel ideeën
Een eenduidige oplossing voor alle problemen 
is er niet, zegt Peter van Baak, die de webinars 
leidt. Die zijn vooral bedoeld om verenigingen 
te informeren en bovenal te inspireren. In de 
ruim anderhalf uur durende sessies komt een 
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contact op te nemen en de rollen om te draaien: kan de vereniging 
de sponsor ergens mee helpen? Van Baak: ‘Denk bijvoorbeeld aan 
een restaurant dat al maanden op slot zit. Als je als vereniging het 
afhaalmenu van het restaurant onder je leden promoot, dan denkt 
de sponsor: ik heb nog wel iets aan die vereniging.’
Ook drukt hij de verenigingen op het hart dat veel leden op  
basis van de gunfactor bereid zijn een extra donatie over te maken 
om hun favoriete club te helpen. Dat blijkt ook uit de eerste 
crowdfundacties, die meteen een succes waren.  
‘Voor elke vereniging geldt: als je niks doet, wordt het sowieso 
niet beter. Denk daarom niet in beperkingen, maar kijk vooral  
wat wel mogelijk is.’
Daarbij wijst Van Baak op een judovereniging, die lange tijd geen 
gebruik kon maken van haar binnenaccommodatie. In plaats 
daarvan werden de judomatten naar buiten gesleept om de leden 
alsnog training te kunnen geven, op anderhalve meter als dat 
moest. Maar de judovereniging dacht in elk geval in oplossingen. 
Hoe groot de financiële schade per vereniging is, kan Van Baak 
moeilijk zeggen. Bij de ene vereniging staat het water tot aan  
de lippen, bij de ander zijn de problemen wat overzichtelijker. 
‘Maar dat elke vereniging de gevolgen gaat merken, is evident. 
Aan ons de taak de verenigingen van zoveel mogelijk handvatten 
te voorzien om financieel gezond te blijven.’

Rabo ClubSupport
De jaarlijkse campagne van Rabo ClubSupport start in augustus. 
Verenigingen kunnen zich vanaf eind augustus inschrijven.  
In oktober vindt de stemronde plaats. 

TEKST: GUUS PETERS   BEELD: HET ORANJE FONDS

Koken voor een 
kwetsbare buurt
Kwetsbare mensen koppelen aan kokende 
buurtgenoten die op vaste dagen verse 
maaltijden voor hen bereiden én een praatje 
maken. Dat is in het kort gezegd wat Stichting 
Thuisgekookt al ruim negen jaar doet. De af-
nemer kan het eten ophalen of laten bezorgen 
door zijn of haar vaste thuiskok. Sinds de uit-
braak van het coronavirus zag de stichting het 
aantal aanvragen verzesvoudigen. Inmiddels 
zijn landelijk 16.000 vrijwillige thuiskoks aange-
sloten. Amsterdam is met 1.600 thuiskoks de 
plek waar vraag naar en aanbod van kokende 
buurtgenoten verreweg het grootst is. ‘We 
worden overspoeld door dankbare mails’, zegt 
Stéphanie van Gerven namens Stichting Thuis-
gekookt. Bij het zoeken naar de juiste matches 
tussen thuiskoks en buurtgenoten kreeg de 
stichting ondersteuning van Rabo ClubSup-
port: een initiatief van Rabobank waarbij de 
bank ondersteuning biedt aan verenigingen, 
culturele instellingen en stichtingen. Als deel-
nemer aan Rabo ClubSupport kreeg Stichting 
Thuisgekookt ruim 3.000 euro van Rabobank 
Amsterdam. ‘Die hebben we gebruikt voor 
de uren die onze mensen hebben gemaakt 
om de juiste matches te vinden voor de vele 
extra aanvragers’, zegt Van Gerven. ‘Het is erg 
belangrijk dat er een diepgaande klik is tussen 
de koks en kwetsbare aanvragers, zodat de 
match langere tijd blijft bestaan en optimale 
meerwaarde biedt.’ Volgens haar hebben 
kwetsbaren via de stichting niet alleen toe-
gang tot verse, gezonde maaltijden, maar zijn 
ze ook minder eenzaam en is er meer sociale 
cohesie in de buurt. ‘Sommige koppels gaan 
samen wandelen. Anderen vertellen dat ze er 
een extra familielid bij hebben.’ 
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TEKST: MARLIE VAN ZOGGEL   BEELD: SANNE DONDERS

Als dertiger liet Agatha Tan al een toekomstbestendig 
huis bouwen. Hoewel ze die woning noodgedwongen 
moest verkopen, kreeg ze in 2017 de kans om het nog 
eens dunnetjes over te doen. ‘Het voordeel is dat je de 
tweede keer precies weet wat er nog beter kan.’ 

De vaatwasser in de keuken van Agatha Tan  
(60) en Jeroen Weve (61) heeft een 
ingebouwde lift, zodat je het apparaat kunt 
in- en uitruimen zonder te hoeven bukken. 
Ook heeft het huis ruime, op een rolstoel 
bemeten deuropeningen en is de douche zo 
ingericht dat een zorgverlener er iemand kan 
wassen zonder zelf nat te worden.
Het zijn ‘slimmigheidjes’ die weliswaar handig 
zijn, maar op dit moment allerminst nood- 
zakelijk. Agatha en Jeroen zijn begin zestig en 
verkeren in goede gezondheid. Toch kozen 
ze er in 2017 bewust voor om in Almere een 
toekomstbestendig huis te laten bouwen,  
met een slaapkamer en badkamer op de 
begane vloer, zodat ze, zelfs al zou hun fysieke 
gezondheid afnemen, hier gewoon kunnen 
blijven wonen.
‘Ik heb bij mijn ouders gezien hoe waardevol 
zo’n toekomstbestendig huis kan zijn’, vertelt 
Agatha. ‘Na mijn scheiding bleef ik achter 
met twee jonge kinderen, een eigen zaak én 
ouders die steeds meer hulp nodig hadden.  
Ik kwam handen te kort. Toen besloot ik een 
huis te laten bouwen waar we met zijn allen 
konden wonen. Mijn ouders beneden en ik 
met de kinderen boven. Zo’n kangoeroe-

Bouwen 
voor nu  
én later
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woning was in die tijd heel bijzonder, maar 
vanwege de hoge zorgkosten en huizenprijzen 
zie je het nu steeds meer. Voor ons was het 
een ideale oplossing. Mijn ouders hielpen bij 
de opvoeding en ik kon hen ondersteunen 
met zorg.’ 
Agatha liet de woning bouwen met het idee 
dat het ‘haar laatste station’ zou zijn. Als ze 
minder mobiel zou worden, zou zij immers, in 
navolging van haar ouders, naar de beneden-
verdieping kunnen verhuizen. Maar het liep 
anders. Tijdens de financiële crisis werd het te 
rustig in de twee winkelcentra waar Agatha 
een Indische toko runde. Uiteindelijk besloot 
ze het huis te verkopen om zo haar bedrijf te 
redden. 

Bruiloft
Het was in diezelfde periode dat Jeroen in 
beeld kwam. Of eigenlijk: opnieuw in beeld 
kwam. De twee kenden elkaar uit de tijd dat 
Agatha bij Claudia Sträter werkte en Jeroen  
als stoffenleverancier regelmatig op het 
hoofdkantoor kwam. Hun eerste foto samen 
dateert van 1990 en werd gemaakt op haar 
bruiloft, waar hij een van de gasten was.
Nadat Agatha haar baan in de mode opzegde 
om een Indonesisch cateringbedrijf te 
beginnen, verloren ze elkaar uit het oog.  
Totdat Jeroen jaren later na een dagje varen 
in winkelcentrum Hilvertshof belandde. Via via 
had hij gehoord dat Agatha daar een winkel 
had, maar ze was die dag niet aanwezig. 
Hij liet een briefje achter met de vraag of 
ze hem wilde bellen als ze weer in contact 
wilde komen. 
Het telefoontje liet zeven maanden op zich 
wachten. ‘Ik was in die periode alleen maar 
bezig mijn hoofd boven water te houden’, 
zegt Agatha. ‘Ik had net mijn moeder verloren 
na een periode van intensieve mantelzorg en 
het was crisis. Pas toen ik de huurcontracten 

Ikwoonleefzorg
Als je ouder 

wordt, kunnen 
je woonwensen 

veranderen. 
Misschien wordt 
je huis te groot. 

Of heb je te 
weinig zorg in de 

buurt. Maar ook je 
hypotheekvorm 

kan straks minder 
goed aansluiten. 

Bijvoorbeeld 
wanneer je een 
aflossingsvrije 

hypotheek op je 
huis hebt. Het 

is daarom goed 
om tijdig na te 

denken over later. 
Op ons platform 

Ikwoonleefzorg.nl 
denken wij graag 

met je mee.

van de winkels had uitgediend en het huis 
was verkocht, had ik weer ruimte voor andere 
dingen. Toen heb ik alsnog de telefoon gepakt. 
Een goede beslissing, want inmiddels zijn we 
alweer negen jaar samen’, zegt ze lachend.  

Smaken verschillen
Het huis waar Jeroen samen met Agatha en 
haar zoon Robin (24) woont, staat in een rustig 
hofje aan de Noorderplassen in Almere. Ze 
kochten de kavel in 2017. ‘Het voordeel van 
een tweede toekomstbestendig huis bouwen 
is dat je precies weet wat er nog beter kan’, 
zegt ze. ‘Zo is deze badkamer ruim genoeg 
voor een rolstoel en is er een extra kamer waar 
eventueel een zorgverlener kan blijven slapen.’ 
Over de grote lijnen was het stel het dus snel 
eens. En de inrichting? ‘Vreselijk, daarover 
denken we totaal verschillend’, lacht Agatha. 
‘Daarom is het ook nog steeds niet helemaal af. 
Ik houd van kleur en zet het liefst overal vazen 
en bloemetjes neer. Jeroens smaak is rustiger, 
meer praktisch.’ Jeroen knikt instemmend. 
‘Maar daar komen we wel uit. Het belangrijkste 
is dat we een huis hebben waar we zorgeloos 
oud kunnen worden. We hoeven hier niet 
meer weg.’ 

Een kangoeroe-
woning bleek de 
ideale oplossing
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Praten over geld lastig? 
Deze Challenge helpt 

je op weg
TEKST: REDACTIE RABO &CO   BEELD:JAN ROTHUIZEN
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Zeg eens eerlijk, hoe vaak praat jij met familie 
of vrienden over elkaars financiën?
Wij Nederlanders gaan prat op onze open, 
en soms ronduit directe, cultuur. Alles kan 
gezegd en geschreven worden, toch? Nou, niet 
wanneer het over onze persoonlijke geldzaken 
gaat. Praten over geld is voor veel mensen nog 
altijd taboe. En dat is jammer, want een goed 
gesprek over geld is vaak de eerste stap naar 
een financieel gezonder leven. 

Schaamte
Er zijn tal van redenen te bedenken waarom  
je liever niet over je geldzaken praat. Schaamte, 
als je er eigenlijk niet goed in slaagt om je 
huishoudboekje sluitend te krijgen. 
Struisvogelgedrag, wanneer de onbetaalde 
rekeningen zich opstapelen, en je ze simpelweg 
ongeopend in een hoek gooit. Of misschien 
heb jij je financiën juist uitstekend op orde. 
Zet je al sinds jaar en dag iedere maand een 
mooi bedrag opzij, maar wil je daar niemand, 
onbedoeld, de ogen mee uitsteken. In al deze 
gevallen is het toch goed om met vrienden of 
familie over geld te praten. Als je worstelt met 
je geldzaken, kunnen vrienden je misschien 
helpen. En andersom. Als jij goed met geld kunt 
omgaan, kan het een enorme opluchting zijn 
voor je ploeterende vriend(in) of familielid als  
jij het onderwerp bespreekbaar maakt. 

Praten over geld Challenge
Maar hoe maak je geldzaken bespreekbaar?  
Iedereen zit anders in elkaar – daarom kunnen 
we ook veel van elkaar leren. Doe de Praten 
over geld Challenge en ontdek of jij een Geld 
Chaoot, Superspaarder, Big Spender of een 
Rekenmaster bent. Leer waar je qua geldzaken 
aan moet denken bij belangrijke momenten 
in het leven. En daag anderen uit om mee te 
doen en het gesprek over geld te voeren.
Als coöperatieve Rabobank willen we zoveel 
mogelijk leden en klanten op weg helpen 
om samen na te denken over hun financiële 
situatie. Hiervoor bieden wij jou een exclusieve 
online Nibud-training aan: de Praten over  
geld Challenge. De training duurt ongeveer  
20 minuten. 

Of je nou een trouwe spaarder 
bent of een geldchaoot, praten 
over geld is voor iedereen 
waardevol. Met de Praten over 
geld Challenge daag je jezelf 
én anderen uit om geldzaken 
bespreekbaar te maken. 

Doe de Praten over Geld 
Challenge Scan de QR-code 
voor meer informatie.

39Hoe praat je over geld?



Of je nou aan het begin van je carrière staat of juist je pensioen al in zicht komt,  
de vraag hoe je op een slimme manier vermogen opbouwt, is op allerlei 

momenten relevant. ‘We merken vaak dat mensen aannemen dat hun pensioen 
goed geregeld is, maar variaties zijn groot en het kan vies tegenvallen.’ 

TEKST: CHRISTEL DON    BEELD: BAS LOSEKOOT   

Hoe bouw je 
vermogen op? 
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et is een veelgehoord advies: hoe weinig je ook 
verdient, zorg al dat je toch spaart. We worden immers 
steeds ouder, pensioenen worden minder royaal en  
de overheid trekt zich op dit vlak steeds verder terug. 

Maar vermogen opbouwen, vooral met een modaal inkomen, is nog 
niet zo makkelijk. En wat als je zzp’er bent of je pensioen al in zicht komt? 
Kortom, hoe bouw je eigenlijk vermogen op? 
Laten we beginnen met het pensioen, omdat dat voor de meeste 
mensen nog steeds een van de belangrijkste manieren is om vermogen 
voor later op te bouwen. ‘Dat zal wel goed geregeld zijn, denken veel 
werknemers, maar dat kan vies tegenvallen’, vertelt Leontine Treur,  
econoom bij RaboResearch en pensioenspecialist. ‘Er zijn werkgevers  
die royale regelingen hebben, maar ook werkgevers die maar een paar 
tientjes per maand inleggen.’ Volgens Treur realiseren te weinig mensen 
zich dat je bij de keuze voor een werkgever ook ongemerkt voor een 
pensioenregeling kiest. ‘Bij de keuze voor een nieuwe werkgever wordt 
vaak gekeken naar vakantiegeld of een dertiende maand, maar op de 
lange termijn is het minstens zo belangrijk dat je pensioen goed 
geregeld is.’  

Wereldreis
Een handige website om te kijken wat je naar verwachting krijgt als je 
met pensioen gaat, is ‘Mijn Pensioenoverzicht’. Al is het voor mensen 
die aan het begin van hun loopbaan staan vaak lastig in te schatten 
hoeveel geld ze maandelijks nodig hebben als ze met pensioen gaan, 
vertelt Rabobank-econoom Carlijn Prins, gespecialiseerd in spaargedrag. 
‘Vaak duurt dat nog tientallen jaren en is het lastig om te bepalen wat 
de prijzen dan zullen zijn.’ Leontine Treur van RaboResearch raadt 
jongeren daarom aan om zelf  ‘vergelijkend warenonderzoek’ te doen. 
‘Leg pensioenregelingen van verschillende werkgevers eens naast elkaar, 
bijvoorbeeld als je van baan wisselt. En als je met je partner besluit dat 
een van de twee minder gaat werken, neem dan ook de hoogte van 
beide pensioenregelingen daarin mee.’ 
Prins adviseert ook om met mensen om je heen te bespreken hoe zij 
hun pensioen geregeld hebben. Prins: ‘Dat lijkt niet zo’n sexy onderwerp, 
maar in de basis gaat het over je toekomstdromen. Als je na je pensioen 
een wereldreis wilt maken, is het belangrijk om op tijd te bedenken hoe 
je dat gaat bekostigen.’  

Investeer in jezelf
Ook een koophuis is een veelvoorkomende manier om vermogen op te 
bouwen. Prins: ‘Dat helpt je om rond te komen na je pensioen, want een 
afgelost huis drukt je maandlasten.’ Al is het kopen van een huis op de 
huidige woningmarkt lang niet voor iedereen haalbaar, denk aan zzp’ers 
en flexwerkers. Wat dat betreft vindt Treur investeren in jezelf eigenlijk 
de beste belegging. ‘Denk aan je gezondheid, je vaardigheden, studies 
en netwerk. Dat vergroot je kansen en verdienvermogen op de lange 
termijn. Bedenk of je jouw werk kunt volhouden tot je zeventigste.’ Kortom: 
bedenk op tijd hoe je wilt rondkomen na je zestigste. ‘Reken uit wat 
je nog verwacht te gaan verdienen en hoe je zorgt dat je kunt blijven 
rondkomen.’ En probeer altijd iets te sparen, hoe weinig je ook verdient, 
adviseert Prins. ‘Niet iedereen haalt de door het Nibud geadviseerde 
minimale buffer van 3.400 euro, maar al spaar je maar een paar tientjes 
per maand, het is altijd beter dan niets.’  

Sparen én beleggen
Ben je financieel gezond, heb je je buffer op orde en hou je maandelijks 
geld over, dan zou je met dat geld kunnen gaan beleggen. ‘Het is dan 
niet sparen óf beleggen, maar sparen én beleggen’, vertelt Taoufik 

Boussebaa, hoofd Beleggingsstrategie bij Rabobank. ‘Er was een tijd dat  
je alleen al door te sparen aan je vermogen bouwde, maar inmiddels is 
de spaarrente nul en als je niets doet, heb je - mede door inflatie - kans 
op een jaarlijks negatief reëel rendement van 1,5 procent.’ Boussebaa 
vertelt dat beleggen vaak wordt geassocieerd met speculeren en  
casino-achtige taferelen. ‘Een misvatting, want beleggen - in beheer -  
is een heel systematische en beheersbare manier om op lange termijn 
vermogen op te bouwen’. Beginnende beleggers vragen zich vaak af 
welk aandeel ze moeten kopen. ‘Maar dat is niet het juiste vertrekpunt’, 
legt Boussebaa uit. ‘Als je weinig van beleggen afweet, kun je je geld 
namelijk beheerd laten beleggen, wat betekent dat experts voor jou 
beleggen.’ Zij beleggen dat geld in een breed gespreide aandelen- en 
obligatieportefeuille. ‘Zo word je als belegger ontzorgd en hoef je je niet 
bezig te houden met vragen zoals in welk bedrijf je moet beleggen of 
wanneer je in- of uit moet stappen.’  
Een paar zaken zijn belangrijk om je te realiseren voordat je gaat 
beleggen. Om te beginnen je beleggingshorizon. ‘Als je een paar jaar 
voor je pensioen zit en je vanaf dat moment je vermogen in één keer 
nodig hebt, dan zijn er weinig mogelijkheden’, zegt Boussebaa. ‘Heb je 
echter een flinke spaarpot die je niet meteen hoeft aan te breken en wil  
je je kinderen wat extra’s nalaten, dan kan beleggen interessant zijn.’  

Beleggen in 2.500 bedrijven
De kracht van beleggen zit ’m vooral in een lange termijn en daarom  
is het volgens Boussebaa van belang om op tijd te beginnen. Hij geeft 
een rekenvoorbeeld. ‘Als je vanaf je dertigste elke maand 100 euro apart 
zet, dan heb je, bij een jaarlijks rendement van 4 procent, op je zestigste 
verjaardag ongeveer 70.000 euro, door rendement op rendement. 
Begin je pas op je veertigste, dan moet je elke maand 186 euro inleggen 
om op 70.000 euro uit te komen.’ Boussebaa: ‘Ben je sowieso van plan 
te gaan beleggen, stel het dan niet uit, want als je jong begint, profiteer 
je van een sneeuwbaleffect waarbij je rendement op rendement kunt 
behalen.’ Als je zelf genoeg kennis in huis hebt, kun je natuurlijk ook zélf 
gaan beleggen, maar dan is het wel belangrijk dat je ertegen kunt dat 
de beurs soms stevig schommelt. ‘De beleggingsmarkt verandert elke 
dag, daardoor kunnen mensen geneigd zijn hun beleggingen snel te 
verkopen als koersen kelderen’, aldus Boussebaa. Hij raadt dat af, omdat 
je dan vaak verlies maakt. Het beste beleg je dus met geld dat je niet 
nodig hebt. ‘Zeker als je een breed gespreide portefeuille hebt, dan is het 
risico beheersbaar, omdat je investeert in 2.500 bedrijven die een directe 
relatie hebben met de wereldeconomie. En die groeit op de lange termijn, 
ondanks recessieperiodes.’  

Probeer altijd 
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RABO & KUNST
Kunst biedt een blik op de wereld en de tijd waarin we leven.  
Daarom geeft Rabobank eigentijdse kunstenaars een podium in  
haar kunstcollectie. De bank gelooft dat kunst een kennisbron kan 
zijn voor innovatie en ontwikkeling en bovenal een inspiratie bron 
voor medewerkers, klanten en leden.  
Kijk op www.rabobank.com/kunst voor meer informatie. 

De economie is van ons allemaal, toch lijken we  
ons daar niet van bewust. We geven het denken 
erover uit handen aan bedrijven, economen 
en de overheid. Terwijl we best vraagtekens 
kunnen zetten bij de uitgangspunten van de 
huidige economie. Denk alleen al aan de focus 
op geld en de exploitatie van de aarde. 

De Tussenruimte
Misschien is het tijd om ons eens wat meer 
met de economie te gaan bemoeien, dacht 
Godelieve Spaas, lector Nieuwe Economie 
aan de Avans Hogeschool in Noord-Brabant. 
Het bleek het startpunt van de zevendelige 
podcastserie ‘De Tussenruimte’, waarin ze  
in gesprek gaat met vijftien pioniers - veelal 
Raboklanten en kunstenaars die vertegen-
woordigd zijn in de kunstcollectie van  
Rabobank. Allen geven vanuit de ruimte tussen 
ondernemerschap en kunst invulling aan hun 
werk. Welke keuzes maken zij, en waarom? 
Samen met Spaas dagen ze de luisteraar uit 
om na te denken hoe een rechtvaardige 
economie eruitziet. 

Niet-alledaagse ideeën
Door die tussenruimte als startpunt te nemen, 
komen allerlei niet-alledaagse ideeën tot 
leven. Wat zou er gebeuren als de economie 
krimpt? Of als we in een wereld leefden waarin 
alle winst wordt weggegeven of waar ook 
de planten en dieren een stem hebben? Juist 
door die ongewone gedachten en hersen-
spinsels de ruimte te geven, kom je volgens 
Spaas tot ‘supereenvoudige en tegelijkertijd 
duizelingwekkende ontdekkingen’. Het maakt 
ook inzichtelijk waarom de huidige economie 
is zoals zij is. 

Artist in residence
Spaas heeft een achtergrond als consultant 
en onderzoeker en specialiseerde zich in 
innovaties die zowel goed zijn voor mensen als 
voor de aarde. Ze maakte deze podcastserie 
op uitnodiging van Rabobank en is als ‘Artist in 
residence’ verbonden aan het Rabo Art Lab. 
In de podcastserie komen onder meer Melanie 
Rieback, computerbeveiligingsspecialist en 
oprichter van Radical Open Security, Henk Jan 
Beltman, ceo van Tony’s Chocolonely, en 
kunstenaar Otobong Nkanga aan het woord. 
Stuk voor stuk vertellen ze over hun betrokken-
heid bij de economie en delen ze hun ideeën 
over een economie die goed is voor álle 
mensen en de wereld om ons heen.  

De podcastserie ‘De Tussenruimte’ is te vinden 
via rabobank.nl en Spotify. Of luister direct via 
onderstaande QR-code.

In de podcastserie De Tussenruimte praat Godelieve Spaas 
met pioniers over kunst en ondernemen. ‘Ongewone  

ideeën maken de kern van economie begrijpelijker.’ 

TEKST: MARLIE VAN ZOGGEL   BEELD: ESMEE ERDTSIECK

Ongewone 
gesprekken over 

economie

42 Kunstcollectie



Online cursus
€ 20,- korting op een     
cursus naar keuze
 
Heb je altijd al willen leren schilderen of fotograferen?  
Of ben je geïnteresseerd in een cursus beter slapen, 
kunstgeschiedenis of geheugentraining? Bij Etadoro 
krijg je digitaal les van ervaren trainers en leer je op  
jouw eigen tempo. Je betaalt nu slechts € 35,- in plaats 
van € 55,- voor een online cursus van Etadoro.
 
Waar: rabobank.nl/ledenaanbiedingen 
Geldig: t/m 31 okt 2021

LEDENAANBIEDING

Online wegwijs 
SeniorWeb 
Wil jij (of je ouders) graag meer zelf online doen,  
zoals een vakantie boeken of je bankzaken regelen?  
SeniorWeb helpt je op weg in de digitale wereld met 
stap voor stap uitleg en hulp bij computerproblemen.  
Zo biedt SeniorWeb onder meer computercursussen  
aan en geven ze je handige computertips in de  
nieuwsbrief en het tijdschrift Enter. Word nu lid en 
betaal de rest van 2021 slechts € 17,-!
 
Waar: rabobank.nl/ledenaanbiedingen 
Geldig: t/m 31 aug 2021

Jarige Job
Ieder kind verdient  
een verjaardag
Even iets anders dan een aanbieding... In ons land 
zijn er ieder jaar kinderen die hun verjaardag niet kunnen 
vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige 
Job helpt door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. 
€ 35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaar-
dag, thuis én op school! Elke maand ontvangen zeker 410 
kinderen in onze regio een verjaardagsbox. Help jij mee?

Waar: rabobank.nl/ledenaanbiedingen 
Geldig: altijd

Korting

Bekijk meer ledenaanbiedingen op rabobank.nl/ledenaanbiedingen
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Wist je dat er vier geldtypes zijn? Je hebt geldtype A, de Superspaar-
der, die zoveel mogelijk geld opzij zet voor later. Dan is er geldtype B, 
de Rekenmaster, die niets aan het toeval overlaat. Geldtype C is de  
Geldchaoot, hij heeft geen idee hoeveel geld er nog in zijn porte-
monnee zit. En tot slot is er geldtype D, de Superspender, die zijn 
centen graag over de balk smijt. Kun jij ontdekken welk type aan 
welke tafel dineert? 
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Los de puzzel op...
Stuur je oplossing (geformuleerd als 1-A, 2-B etc.) voor 1 augustus 
op naar communicatie.MRA@rabobank.nl en maak kans op twee 
toegangskaarten voor het Cobra Museum voor Moderne Kunst in 
Amstelveen. De kaarten zijn tot eind 2022 geldig.

3135

Puzzel

De uitslag van de vorige puzzel: ‘2 kWh te veel’.
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