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In deze editie van Rabo &Co nemen we je mee 
langs allerlei facetten van Financieel Gezond Leven. 
 
Grip houden op je geldzaken, het lijkt op het 
eerste gezicht zo simpel. Maar de praktijk is 
vaak heel anders. Door alle verleidingen geef je 
ongemerkt (te) makkelijk geld uit. 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.

En je kunt ook geconfronteerd worden met 
veranderingen in je leven met ingrijpende 
financiële gevolgen, zoals je baan tijdelijk kwijtraken 
of uit elkaar gaan. Kun je de gevolgen daarvan 
overzien? 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.

Grip Houden
Dit begint met inzicht en slim kopen. Oud Rabo-
bank medewerker Bessel Woudenberg deelt zijn 
ervaringen als SchuldHulpMaatje en vertelt hoe 
lastig het kan zijn om tijdig aan de bel te trekken 
én om vol te houden. Onderneemster Hanh 
Vlooswijk biedt jou een volle kledingkast zonder 
dat je steeds je pinpas hoeft te trekken in haar 
innovatieve webwinkel.

Jong geleerd oud gedaan
We vroegen een aantal mensen hoe zij financieel 
gezond blijven. Hanae Haddouche vertelt open-
hartig over haar persoonlijke ervaringen en hoe zij 
die deelt met haar eigen kinderen én als jongeren-
werker in Utrecht. Speciaal voor kinderen hebben 
we vijf tips om later financieel op eigen benen te 
staan. En fouten maken hoort daar echt bij. 

Nu én straks
Tot slot betekent financieel gezond leven ook dat 
je plannen maakt voor de toekomst. En daar mag 
best wat ambitie bij zitten vonden leerlingen van 
De Baanbreker, school voor praktijkonderwijs in 
IJsselstein. Met hulp van het lokale bedrijfsleven 
bouwen ze nu aan hun foodtruck en hebben straks 
een prachtige ervaring voor hun eigen toekomst. 
 
We wensen je heel veel leesplezier.

Hans Benard
Directeur 

Coöperatieve 

Rabobank 

Financieel 
gezond 

leven
We praten liever niet over ons geld. Toch is het 

goed om geldzaken bespreekbaar te maken. 
Zeker wanneer je het overzicht kwijtraakt.  

Wij geven daarom graag het goede voorbeeld, in 
dit themanummer over financieel gezond leven.

TEKST: REDACTIE RABO &CO   BEELD: JAN ROTHUIZEN
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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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Niet kopen wat 
je niet nodig 
hebt

Hanae Haddouche 
Jongerenwerker in Utrecht

‘Als kind leerde ik tevreden te zijn met wat 
je hebt, maar wel groot te dromen. Mijn 
ouders konden van niets iets maken. Vorig 
jaar tijdens de lockdown zat mijn moeder 
in Marokko; van daaruit appte ze mij de 
aanbiedingen van die week hier. Zo grappig! 
Zij is erg betrokken bij mij en mijn drie 
kinderen van 14, 12 en 11 jaar, waarmee ik 
in IJsselstein woon. Ik werk in Utrecht Over-
vecht, een dynamische wijk. Ik geloof heel 
erg in preventie. Als kinderen 11, 12, 13 jaar 
zijn is hun omgeving heel belangrijk. Ik heb 
gevraagd om op zondag te mogen werken, 
dan vervelen jongeren zich. Ik zet me vooral 
in voor de meiden, daar is meer aandacht 
nodig. Mijn oudste dochter werkt als vrijwilli-
ger bij ‘Durf te dromen’. Daar leert ze werken, 
op tijd komen, verantwoordelijkheid dragen. 
Daar ben ik trots op. Zelf ben ik 6 jaar lang 
financieel ongezond geweest: veel schulden, 
het huis zou in de executie verkoop gaan. 
Dan krijg je nog meer schulden. Ik ben niet 
bij de pakken neer gaan zitten en heb met 
Bijzonder Beheer van Rabobank afspraken 
gemaakt. Uiteindelijk heb ik mijn ex uit 
kunnen kopen en is het huis van mij. Ik heb 
lieve buren en een groot netwerk, iedereen 
wil graag helpen. Dat is belangrijk. Én altijd 
een buffer voor calamiteiten.’

Yoram de Wit
Leerkracht basisschool, groep 5

‘Mijn ouders waren spaarzaam en dat heb ik van ze meegekregen: niet 
kopen wat je niet nodig hebt, eerst op marktplaats kijken of iets tweede-
hands kan. Ik wil niet teveel meewerken aan de consumptiemaatschap-
pij. Een paar maanden geleden ben ik begonnen met beleggen via een 
online beleggingsplatform. Ik beleg alleen in duurzame fondsen. € 100 
was mijn startkapitaal en ik leg iedere maand € 10 in. Door het zelf te 
proberen en er met vrienden over te praten leer ik steeds meer. Als kind 
kreeg ik zakgeld en werden we gestimuleerd om te sparen met bijbaan-
tjes, een krantenwijk, in de supermarkt en in de plasticfabriek. Tijdens 
mijn studie aan de PABO gaf ik bijlessen. De PABO is een goede keus 
geweest, onderwijs is mijn passie. Je moet goed naar de onderwijsbe-
hoefte van de kinderen blijven kijken, zeker met thuiswerken. De komen-
de jaren wil ik me graag verder ontwikkelen als meester en me inzetten 
voor kwalitatief beter onderwijs. Ik werk nu vier dagen, en houd genoeg 
over om te sparen. Elke maand weet ik precies wat ik uitgeef en over 
houd. Op termijn wil ik graag samen wonen met mijn vriendin, nu woon 
ik nog prima met drie vrienden in het centrum van Utrecht. Daarbij is het 
vinden van een huis in deze regio nu echt een groot probleem.’ 

TEKST: WALDIEN BURGER   BEELD: STUDIO POMPE 
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Na een carrière bij Rabobank zet Bessel Woudenberg (66) zich nu 
in als SchuldHulpMaatje. Hij opent stapels post, kijkt waar mensen 
kunnen besparen en vooral: helpt mensen met schulden weer voor 
zichzelf te zorgen. ‘Doordat hij inzicht kreeg in zijn financiën kreeg 
hij weer de energie om zijn leven op orde te brengen.’ 

LIEVER BROOD DAN 
DE VOEDSELBANK

TEKST: MENSJE MELCHIOR   BEELD: FRANK RUITER
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D
Wie

Bessel Woudenberg 
(66)

Wat
SchuldHulpMaatje

Waar
Nijkerk

Waarom
SchuldHulpMaatjes 

helpen mensen 
met schulden om 

hun financiën 
weer op orde te 

krijgen. Rabobank 
stimuleert f inanciële 
zelfredzaamheid en 

helpt bij het inrichten 
van een financieel 

gezond leven.

Naar de Voedselbank 
willen ze niet, want 
dan worden ze 
misschien gespot

e situatie leek uitzichtloos. Toen 
Bessel Woudenberg (66) over de vloer 
kwam bij een man die zijn financiële 

situatie niet meer overzag, lag er voor een half jaar 
ongeopende post in een hoek van de kamer. De 
man leefde van een bijstandsuitkering, zou door 
een huurachterstand bijna uit zijn woning worden 
gezet en was depressief. Dus deed Woudenberg 
wat hij altijd doet: samen openden ze de post en 
hij bracht in beeld hoeveel schulden er waren. 
Alles bij elkaar opgeteld negenduizend euro. 
Ze bekeken wat er te besparen viel: waren er 
abonnementen die opgezegd konden worden, 
konden de boodschappen goedkoper, was het 
misschien mogelijk om te stoppen met roken …? 
En had de man nog toeslagen laten liggen waar hij 
recht op had? ‘Ik zag dat er niet zo veel te besparen 

viel, dus het zou best lang duren om de 
schulden af te lossen. Maar er gebeurde iets 
bijzonders: doordat hij inzicht kreeg in zijn 
financiën, maar vooral doordat – zoals hij zelf 
zei – er iemand naast hem stond en ’m hielp, 
kreeg hij weer de energie om zijn leven op 
orde te brengen. Hij vond via een uitzend-
bureau werk in een fabriek, werkte extra veel 
avond- en nachtdiensten, leefde superzuinig 
en was na een jaar uit de schulden.’
Eind goed, al goed? Niet helemaal. Een half jaar 
nadat hij schuldenvrij was, ging het weer mis. 
‘Hij was weer in zijn oude patroon vervallen, 
stak zijn kop in het zand en maakte weer 
schulden’, vertelt Woudenberg. Een terugval 
dus. Maar toch: ‘Hij belde mij gelukkig al snel 
op en vroeg om hulp. Dit keer kon hij veel 
meer zelf doen, hij nam contact op met zijn 
schuldeisers. Hij kon zich – met een beetje 
hulp – dit keer zelf redden. Dát is waar ik het 
voor doe, mensen op zo’n manier helpen dat 
ze zichzelf daarna overeind kunnen houden.’
Woudenberg is sinds 2017 SchuldHulpMaatje 
in Nijkerk, via Vereniging SchuldHulpMaatje 
Nederland. Tot zijn vervroegde pensioen 
werkte hij bij Rabobank, de laatste elf jaar bij 
Rabobank Noord Veluwe als manager MKB 
en manager Kredietrisicomanagement. Bij 
die laatste functie merkte hij hoe fijn het is 
wanneer een semi-professional iemand met 
schulden helpt.

Voedselbank
Inmiddels heeft hij zo’n dertig mensen 
geholpen. Ze komen vaak bij een SchuldHulp-
Maatje terecht nadat een instantie melding 
heeft gedaan: omdat ze een huurachterstand 
hebben of de energierekening niet betalen. 
SchuldHulpMaatjes helpen mensen die in 
staat zijn om in drie jaar tijd uit de schulden te 
komen. Als de schulden daarvoor te hoog zijn, 
dan verwijst Woudenberg hen naar een profes-
sionele schuldhulpverlener. Wat Woudenberg 
opvalt: mensen doen vaak niet eens hele 
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Veel mensen trekken 
door schaamte te laat 
aan de bel

gekke dingen om duizenden euro’s aan 
schuld op te bouwen. ‘Ze verliezen hun baan 
en vinden het moeilijk om hun uitgaven aan te 
passen en veel soberder te gaan leven. Soms 
hebben ze het overzicht ook niet; hoeveel 
geven ze eigenlijk uit en waar kan dat goed-
koper? Ik zie ook vaak dat mensen met een 
flexcontract of zzp’ers in de problemen komen 
doordat hun inkomen zo fluctueert. Dan 
hebben ze toeslagen aangevraagd – kinder-
opvangtoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag – en 
moeten ze een hele bups terugbetalen, juist 
op het moment dat hun inkomen weer 
gedaald is. Wat ik ook veel zie, is dat kleine 
schulden al snel tot grote schulden uitgroeien. 
Dat is een enorm probleem: ze krijgen 
bijvoorbeeld een verkeersboete, betalen die 
niet, de aanmaning negeren ze en zo’n boete 
verdubbelt. Als je dan nog niets doet, groeit 
zo’n boete uit tot een groot bedrag.’ Of de 
schulden nemen enorm toe door deurwaar-
ders. ‘Elke keer dat je een deurwaarder op de 
stoep hebt staan, ben je sowieso al 100 euro 
boven op je schuld kwijt. Daardoor raken 
mensen nóg dieper in de problemen.’
Daar komt nog eens bij dat veel mensen door 
schaamte te laat aan de bel trekken. ‘Dat speelt 
in Nijkerk en omgeving erg. Ik spreek mensen 
die voor de buitenwereld doen alsof er niks 
aan de hand is. Hulp vragen doen ze niet 
makkelijk. Naar de Voedselbank willen ze bij-
voorbeeld absoluut niet, want dan worden ze 
misschien door iemand van hun kerk of door 
de buren in de rij gespot. Dus eet hun gezin 
een paar dagen per week brood in plaats van 
gezond warm eten. Om maar te voorkomen 

dat mensen weten dat ze helemaal geen geld 
meer hebben.’ 

Schrikbeeld
Dan is er nog een groep mensen die in de 
schulden komen na een echtscheiding. ‘Dat 
zijn lastige situaties. Omdat het zo emotioneel 
is en er vaak kinderen bij betrokken zijn. 
Maar aan de andere kant: hier kan ik wél veel 
betekenen.’ Woudenberg geeft het voorbeeld 
van een moeder van twee kleine kinderen. 
Haar ex was vertrokken, het huis stond in de 
verkoop en zij hoopte naar een goedkopere 
huurwoning te kunnen vertrekken. Ze 
bespaarde zo veel mogelijk en betaalde netjes 
haar deel van de hypotheek. Maar haar ex 
betaalde zijn deel niet. ‘De bank had aan de 
bel getrokken en ineens bleek de hypotheek-
betaling met duizenden euro’s achter te lopen. 
Ik ging langs, ze was helemaal overstuur. Haar 
grote schrikbeeld: met haar kinderen op straat 
gezet worden. Gelukkig kon ik haar vanuit mijn 
ervaring bij de bank vertellen dat dat echt niet 
zo snel gebeurt. Dat stelde haar gerust. Ik heb 
contact opgenomen met haar bank en we 
konden een goede regeling afspreken. Ze was 
zó opgelucht. Daarna had ze mijn hulp niet 
eens meer nodig; het gaf haar de moed om 
de boel verder zelf aan te pakken.’ 
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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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‘De meeste klanten die bij ons aankloppen, zijn het 
overzicht over hun financiën kwijt’, vertelt de 53-jarige 
Gerdie Craanen. De Bodegraafse werkt met veertien 
collega’s bij de nieuw opgerichte Rabo-afdeling ‘Hulp 
bij Geldzorgen’. ‘Driekwart van de mensen die bij ons 
aanklopt, helpen we met advies in hun budgetbeheer. 
Soms in combinatie met een aanpassing in een Rabobank-
product. Klanten die er echt niet uitkomen, verwijzen 
we door naar de Nederland-se Schuldhulproute of hun 
gemeente. Zo wijzen wij hen de juiste weg voor verdere 
begeleiding.’‘Ik ben blij dat ik op deze plek het verschil 
kan maken’, vervolgt Gerdie. ‘Want geldgebrek, en vooral 
schulden, hebben zoveel impact op je leven. Vanuit onze 
afdeling stimuleren we onze klanten – met of zonder 
geldzorgen – om binnen het eigen gezin maar ook met 
familie en vrienden openlijk te praten over het onderwerp 
“geld”. Hoe ga je daar verstandig mee om? Als je achttien 
jaar wordt, komt er opeens een heleboel op je af: van 
het betalen van je ziektekostenverzekering tot het zelf 
boodschappen doen als je op kamers gaat.

Dan moet je wel weten hoe je goed omgaat met geld en 
hoe je in financieel opzicht een huis-houden draaiende 
houdt. Door er openlijk over te praten, leer je van 
elkaar. Daar draag ik graag aan bij.’  ‘In onze huidige 
maatschappij is geld nogal leidend. Veel mensen 
verlenen daar status aan. Praten over problemen is 
dan gênant. Men geneert zich om aan te geven dat er 
problemen zijn, terwijl er heel veel hulp beschikbaar is. 
Praten over geld moet uit die taboesfeer komen. 

Mijn financiële kennis en dat ik weet hoe het bankwezen 
werkt, benut ik volop bij mijn adviezen. En dat er een 
beroep wordt gedaan op mijn empathie, vind ik niet erg. 
Juist niet. Deze rol bij de bank past mij!’

Wil je weten hoe je er zelf financieel voor staat? 
Doe een test op geldfit.nl. Op basis van de uitkomst krijg 
je passende tips en kun je in contact komen met een 
vrijwillige buddy bij jou in de buurt. Bellen kan ook: 
0800 - 8115. Je kunt dan anoniem je verhaal doen. 

Hulp bij geldzorgen



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. 
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VOORKOM 
MISKOPEN
TEKST: DIEDERICK BROERSE   BEELD: NT VISUALS

AUWcloset is een digitale 
kledingkast waarin vrouwen 
naar hartenlust kunnen 
browsen door tops, blouses, 

jurken, jumpsuits, blazers, vesten – van casual 
tot unieke merkkleding. Al die items kunnen 
via WAUWcloset worden bewonderd en 
besteld. Er is alleen één groot verschil met 
andere webwinkels: hier koop je geen kleding, 
maar krijg je via een lidmaatschap toegang tot 
de kledingkast. “Een soort Netflix voor kleding”, 
aldus Vlooswijk. 

Logische oplossing
Het werkt simpel: voor een vast bedrag per 
maand word je lid en vervolgens kun je uit 
meer dan tienduizend outfits kiezen. Zo ligt 
de drempel een stuk lager om een galajurk 
voor die ene avond aan te schaffen – je betaalt 
immers niet de volle mep, wat zonde is bij 
een kledingstuk dat je waarschijnlijk maar 
één keer aantrekt. Maar het mes snijdt aan 
twee kanten. Met de huurconstructie wordt 
een duurzame kledingkringloop gecreëerd, 
waardoor er veel minder overproductie (en 
milieuverontreiniging) plaatsvindt. 
Vlooswijk dook tijdens haar zoektocht onder 
andere in de wereld van tijdelijke kleding. 
“Het komt vaak voor dat iemand iets maar 
één of twee keer draagt", zegt ze. “Een 
mooi pak voor een sollicitatie bijvoorbeeld, 
of een bruiloftsjurk. En ongeveer de helft 
van de vrouwen heeft een miskoop in haar 

kast hangen, met het prijskaartje er nog 
aan! Slechts 47 procent daarvan wordt 
geretourneerd. Hoe vaak geven we door 
impulsaankopen niet stiekem meer aan 
kleding uit dan we eigenlijk willen? Huren 
is een logische oplossing. Niet alleen voor 
bijzondere gelegenheden, vooral ook voor 
doordeweeks. Want wist je dat 33 procent 
van de Nederlandse vrouwen hun kleding 
gemiddeld maar vijf keer draagt? Met een 
vast maandelijks bedrag kunnen vrouwen  
hun kledinguitgaven dus onder controle 
houden.” Tijdens een bezoek aan een beurs  
in Milaan kwam Vlooswijk in contact met  
een online kledinghuurconcept. Waarom zou 
zoiets in Nederland niet werken?, dacht ze.  
Het bedrijf van haar man, Vendrig in IJsselstein, 
verhuurt en reinigt ook al meer dan zestig 
jaar bedrijfskleding. Die kennis kon mooi 
gebundeld worden met haar achtergrond in de 
mode-industrie. Het bleek een gouden greep; 
inmiddels werken de twee ondernemingen als 
een geoliede machine samen. 
 
Rampzalige vervuiling 
Dan de milieuproblemen in de kledingindustrie 
– volgens Vlooswijk is het niet mis. “De textiel-
industrie is verantwoordelijk voor acht procent 
van de wereldwijde CO2-uitstoot, voor dertig 
procent van alle watervervuiling en voor maar 
liefst een derde van alle microplastics in het 
milieu”, legt ze uit. “Per T-shirt of jeansbroek 
belandt er een half kopje gif in het milieu.  

W

Onderneemster Hanh Vlooswijk schrok zich een hoedje toen ze 
de kledingindustrie onder de loep nam. Zonde van het milieu 
en je portemonnee, dacht ze. Haar bedrijf WAUWcloset is een 
wake-upcall voor de hele sector en biedt vrouwen tegelijk de 
mogelijkheid om hun kledinguitgaven te beteugelen.
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En elke seconde worden er tien truckloads  
aan kleding verbrand. Als elke Nederlander  
drie kledingstukken minder per jaar zou  
kopen, staat de uitstoot-reductie gelijk aan 
3.500 minder rondjes om de aarde in een 
vervuilende auto. Oftewel: als alle leden van  
de bank dit doen, wordt er al 412 keer minder 
rond de aarde gereden.” 
Met WAUWcloset wil Vlooswijk laten zien dat 
het op vele terreinen anders kan. “Een circulaire 
moderevolutie is hard nodig. Onbeperkt kleding 
dragen zonder het te hoeven kopen, dat kan de 
toekomst zijn. En wat het maakproces betreft 
valt er ook veel winst te behalen. Zo denken 
we bij de productie al vooruit over recycle- 
en upcyclemogelijkheden. Kan van deze 
witte jurk straks een blauwe blouse worden 
gemaakt? Zo niet, wat kunnen we dan wel  
met het materiaal?” 

Internationale erkenning
Ruim een jaar bouwt ze nu aan haar 
onderneming, maar dankzij alle ervaringen 
is ze al in staat mensen en bedrijven om 
haar heen te helpen.

Spaar geld én 
het milieu via 
innovatieve online 
kledingkast

Wie
Hanh Vlooswijk 
(WAUWcloset)

Wat
 Digitale duurzame 
en geldbesparende 

kledingkast 

Waar
Online en showroom 

in IJsselstein

Waarom
Voorkom miskopen, 

bespaar geld op 
kleding die je 

slechts een enkele 
keer draagt en 

stop de extreme 
milieuverontreiniging 

door de 
kledingindustrie

“Intussen hebben we een nauwkeurige 
database aangelegd”, vertelt ze. “Zo zien we 
hoe vaak iets gedragen wordt en wanneer 
iets stuk gaat – en ook hoe dat komt. Op 
basis van die info kunnen we tegen een 
fabrikant zeggen: als je die ritssluiting wat 
steviger maakt, gaat dat kledingstuk langer 
mee. Ook zijn we de bestelprocessen aan het 
optimaliseren en ontwikkelen we gratis online 
stijl-, kleur- en bodytesten voor onze leden, 
zodat ze betere keuzes kunnen maken en 
miskopen voorkomen.” 
Vorig jaar in november won WAUWcloset 
de YEP AWARD 2020 tijdens de wereldwijze 
verkiezing The Global Best Practices Award. 
Het doel van die verkiezing is het belonen van 
bedrijven die koploper in hun sector zijn wat 
innovatie en product- en marktontwikkeling 
betreft. “Eigenlijk kwam die prijs te vroeg”, 
zegt ze bescheiden. “Ik moet het nog 
waarmaken.” Toch is de award een geweldige 
aanmoediging en een mooie bevestiging 
dat haar idealen gezien en geprezen worden. 
Vlooswijk: “Hopelijk is het een voorbeeld voor 
de hele industrie. De coronaperiode heeft 
mijn geloof en vertrouwen ook versterkt dat 
een omslag mogelijk is. Als je ziet wat er in ons 
leven binnen een jaar allemaal is veranderd. 
Dat kúnnen wij mensen blijkbaar, maar soms 
hebben we wel een duwtje nodig. En dat 
duwtje geef ik graag.” 
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Samen met zijn vader en broer 
heeft Michael van Dongen een 
standbouwbedrijf. Maar daar 
kwam aan het begin van de 
coronacrisis abrupt een einde 
aan. Ze begonnen drie nieuwe 
activiteiten – met succes.

we leven van onze reserves tot de boel weer 
opengaat?’ Dat zou betekenen dat hun tien 
werknemers op straat kwamen te staan en 
dat ze zelf lijdzaam moesten afwachten tot de 
coronacrisis was overgewaaid. ‘We waren het 
snel eens: dát gaat dus niet gebeuren.’

Snelteststraat
Voor hun medewerkers ontvingen ze een  
tegemoetkoming in de loonkosten en 
Rabobank droeg ook haar steentje bij. Maar 
dan nog: er kwam niks binnen. Dus startten de 
Van Dongens een schildersbedrijf, zodat hun 
medewerkers aan de slag konden. Na een paar 
maanden rees het plan om een commerciële 
teststraat te beginnen. Sinds november 2020 
kunnen mensen zich voor zestig euro laten 
testen in het Covid Sneltestcentrum in De Bilt. 

e 35-jarige Michael van 
Dongen heeft door de 
coronacrisis geleerd dat hij 
een rasechte ondernemer 
is. ‘Ik weet nu: ik zie waar 

de mogelijkheden liggen en durf risico’s te 
nemen. Niet zonder slapeloze nachten, hoor. 
Gelukkig heeft het allemaal goed uitgepakt.’
Samen met zijn vader en broer heeft Van 
Dongen sinds twaalf jaar Smart Expo Solutions 
in Houten, een bedrijf dat stands bouwt op 
grote beurzen, bijvoorbeeld voor Yamaha op 
de motorbeurs. Toen in maart 2020 de eerste 
lockdown werd afgekondigd, werd al snel 
duidelijk dat Smart Expo Solutions lange tijd 
dicht moest. Van Dongen ging met zijn vader 
en broer om de tafel zitten en vroeg: ‘Wat wil 
je doen? Trekken we de stekker eruit en gaan 

TEKST: MENSJE MELCHIOR 
BEELD: ANNABEL OOSTEWEEGHEL

‘Onze 
mensen  

op straat? 
Dát nooit’

D
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De Van Dongens zetten het testcentrum op 
samen met iemand wiens bedrijf normaal 
gesproken beurzen stoffeert. De teststraat 
inrichten was dan ook snel gepiept; ze hebben 
de testruimtes zelfs opgeleukt met een enorme 
afbeelding van een rood-blauw gekleurd 
Sars-CoV-2-virusdeeltje.

Pensioen
Het Covid Sneltestcentrum voert ook tests 
uit voor bedrijven en ze zijn in overleg met 
verschillende beurzen. ‘Mochten ze op een 
gegeven moment weer open kunnen met de 
restrictie dat mensen van tevoren getest zijn, 
dan kunnen wij dat voor ze opzetten.’ Een slim 
plan, maar er was wel veel lef voor nodig. 
‘We hebben flink moeten investeren: tests 
inkopen, mensen opleiden, het testcentrum 
inrichten. We wilden er geen geld voor lenen 
en hebben het dus uit onze eigen reserves 
gehaald. Ons hele pensioen zit erin, dus als 
het een flop was geworden, hadden we een 
groot probleem gehad. Gelukkig hadden we 
de investeringen er al snel uit.’

Tuinhuisjes
En toen kwam er nog een plan. Van Dongen 
wilde een tuinhuis laten plaatsen en stuitte op 
de houten tuinhuizen van Trendhout. ‘Super-
mooie dingen! Ze komen als bouwpakket. 
Al snel ging het kriebelen: zulke tuinhuizen 
verkopen en plaatsen sluit perfect aan bij een 
bedrijf dat hele beursstands bedenkt en bouwt.’
Hij vertelde zijn vader en broer over het plan 
en die waren meteen enthousiast. Ook nu 
moesten ze weer flink investeren – een zaken-
relatie investeerde mee. In een showroom  
waar potentiële klanten showmodellen 
kunnen bekijken, bijvoorbeeld. ‘Kijk dan hoe 
mooi’, zegt Van Dongen, terwijl hij naar een 
huisje wijst. Houtkleurig met donker gebeitste 
balken, een ruime veranda ervoor. ‘Onder het 
dak kun je nog een extra zolder bouwen. En 
we hebben ook tuinhuizen met veel glas erin.’ 
De medewerkers die eerst stands bouwden, 
plaatsen nu de tuinhuizen. Van Dongen ziet 
de tuinhuizen als een plan voor de langere 
termijn, een bedrijf dat straks, áls de evene-
mentenbranche weer aantrekt, naast de tak 
van de standbouw kan bestaan. ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat bedrijven hun kantooropper-
vlakte in de toekomst zullen inkrimpen en 
mensen meer thuis werken. Als je thuis weinig 
ruimte hebt, en misschien ook kleine kinderen, 
hoe mooi is het dan om in je tuin een werkplek 
te creëren? We kunnen die tuinhuizen makke-
lijk ombouwen en goed isoleren. Daar is vast 
veel vraag naar. We geloven in dit concept en 
kunnen het daarom tot een succes maken.’ 

Pensioen, 
reserves: alles 
hebben we ingezet Sterker uit 

de crisis
Toen Smart Expo 

Solutions door 
corona stil kwam 

te liggen, schortte 
Rabobank de 

hypotheekbetaling 
voor zes maanden 
op, om het bedrijf 
financiële lucht te 
geven. Rabobank 

is voor haar 
klanten graag een 

sparringpartner 
op financieel 

gebied en verwacht 
dat Smart Expo 
Solutions door 

anticipatie-
vermogen en 

creativiteit sterker 
uit de crisis komt.
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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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FOODTRUCK DOOR
LEERLINGEN
TEKST: WALDIEN BURGER BEELD: STUDIO POMPE

n hun vierde jaar koken Colin Schinkel 
en Ruben Enders enthousiast voor het 
kamp van de eerstejaars leerlingen. 
Tijdens het koken vragen ze hun docent, 

Johan van Willigen, of het mogelijk is om 
een eigen cateringbedrijf te starten. ‘Ja hoor, 
dan ga je naar de Kamer van Koophandel om 
je in te schrijven. En dan heb ik jullie eerste 
opdracht: lunch maken voor een studiedag 
van docenten.’ Zo ontstaat Catering Ruco.
Als in hun vijfde jaar door corona de Horeca 
dicht gaat, besluiten school en leerlingen 
om de stage-uren voor het diploma via Ruco 
te organiseren. Op woensdag maken ze 
lunchboxen op bestelling voor leerkrachten, 
tijdens studiedagen verzorgen zij de lunch en 
voor jubilarissen maken ze een borrelbox die 
ze thuis afleveren. Colin doet de bestellingen 
en beheert de financiën. Ruben maakt 
en kookt. Ze vragen Melissa de Rover uit 
hun jaar om ook te komen helpen. Iedere 
zondagavond krijgen de docenten een mail 
met menu waaruit ze kunnen bestellen. 
 
Plan wordt Foodtruck
Johan van Willigen stimuleert de leerlingen 
om hun catering uit te breiden. Ze bedenken 
wat ze kunnen doen voor Ewout, het 
naastgelegen woon- en zorgcomplex voor 
ouderen. Met steeds meer ideeën komen 
ze samen uit bij een Foodtruck. Een mooie 
manier om eten te verzorgen op school, 
bij zorgcentra, bedrijven of op de markt. 

Bovendien kunnen de bouw/hout- en de 
techniekafdeling van de school helpen met 
het verbouwen van een bouwkeet. Zo groeit 
het idee ook op De Baanbreker steeds verder. 
Johan gaat alvast bij de vaste stagebedrijven 
vragen of ze willen sponsoren. Als hij zijn plan 
vertelt aan Diana Hagenaar van Rabobank 
Utrechtse Waarden, krijgt het plan vleugels

Vliegwieleffect
Diana Hagenaar ziet meteen hoe dit plan 
precies past bij het maatschappelijke doel 
van de Rabobank. ‘We hebben elk jaar een 
bedrag beschikbaar in het Coöperatiefonds en 
zijn altijd op zoek naar projecten die daar bij 
passen. Jongeren, ouderen en onderwijs zijn 
belangrijke doelgroepen en in de Foodtruck 
van de Baanbreker komt eigenlijk alles samen. 
In ons netwerk hebben we veel bedrijven 
om hierbij te betrekken, zoals de Terberg 
Foundation en de Vermaat Groep. In twee, drie 
maanden tijd hadden we geld en expertise bij 
elkaar. Ik vind het zo mooi om te zien hoe het 
vliegwieleffect van zo’n project werkt.’

Geld en kennis
‘Toen de Rabobank contact opnam over dit 
project, heb ik meteen gekeken: Wat is er 
nodig?’ vertelt Freek Terberg, ‘niet alleen geld, 
maar ook kennis. Voor horeca is professionele 
apparatuur nodig.  Daarvoor heb ik weer 
contact opgenomen met Terberg Totaal 
Installaties.’

I

De Baanbreker in IJsselstein heeft in september z’n eigen 
Foodtruck. Bedacht door leerlingen en hun docent van 
de school voor praktijkonderwijs. Met veel enthousiasme 
ondersteunen Terberg Foundation, Vermaat Groep en andere 
bedrijven het project. Het geeft leerlingen de kans kennis, 
ervaring en zelfvertrouwen op te doen. 
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Freek Terberg zit als 5e generatie van de 
Terberg familie in de Raad van Advies 
van de Terberg Foundation. Die heeft de 
Terberg Group vier jaar geleden opgericht 
met het doel iets terug te geven aan de 
maatschappij. ‘We willen met de Terberg 
Foundation een helpende hand bieden aan 
mensen op het gebied van welzijn, onderwijs, 
gezondheidszorg, jongeren- en ouderenzorg. 
Dat kan zowel lokaal zijn, in Nederland, als in 
het buitenland. De Raad van Advies speurt 
naar projecten, maar aanmelden kan ook via 
de website terbergfoundation.nl. Het project 
van De Baanbreker past erg goed.’

Horeaplan en planning
Als professioneel horecabedrijf reageerde ook 
de Vermaat Groep enthousiast op de vraag 
van Diana Hagenaar om bij te dragen aan 
het project. ‘Wat komt er bij kijken om een 
foodtruck te runnen? Daarvoor maken wij een 
plan’, zegt Marije Vroom. ‘De relatief kleine 
ruimte moet je efficiënt indelen. Daarnaast 
moet er een hygiëneplan komen. Hoe ga 
je om met schoon en vuil en afvalstromen? 

Zo snel kan het 
gaan van idee tot 
uitvoering

Wie
De Baanbreker 

en deelnemende 
bedrijven

Wat
 Een Foodtruck voor 

leerlingen van de 
opleiding Horeca

Waar
Op school, bij 
zorgcentra, bij 

bedrijven, op de 
markt in IJsselstein

Waarom
Om in de praktijk 

kennis, ervaring en 
zelfvertrouwen  

op te doen 

Dat luistert nauw. Zo kunnen wij onze kennis 
delen met de leerlingen. En natuurlijk zien wij 
deze leerlingen later graag als werknemers 
voor ons bedrijf. Die hebben we straks hard 
nodig en zo komen we alvast in contact. We 
bouwen dan ook graag een partnerschap op 
met de initiatieven die we steunen. Dat stopt 
niet na de Foodtruck.’ 
 
’De expertise die Vermaat over horeca heeft, 
hebben wij op school niet,’ voegt Johan van 
Willigen toe ‘dat we daar gebruik van kunnen 
maken, scheelt mij als docent veel werk en 
tijd. Aan het einde van het schooljaar is de 
foodtruck ingericht en in september moet 
hij operabel zijn. De leerlingen uit jaar 5 
gaan hem runnen, zij zijn verantwoordelijk. 
Zij leiden dan de 4e en 3e jaars leerlingen 
op, zodat er continuïteit is. De foodtruck 
helpt ook om de horeca opleiding van onze 
school op de kaart te zetten. Ieder jaar doen 
ongeveer tien leerlingen deze richting. Dat 
mag best wat meer, ik komt zelf uit de horeca 
en het blijft een mooi beroep.’

De leerlingen zelf zijn verrast over het 
enthousiasme voor hun plan. Melissa is blij als 
docenten en gasten tevreden zijn over hun 
catering. Ruben: ‘Ik vind het mooi om te zien 
hoe snel het kan gaan van idee tot uitvoering.’ 
‘We blijven ons ook zeker na school nog met 
de Foodtruck bemoeien,’ besluit Colin. 
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De woningmarkt is hét probleem in 
Midden-Nederland, vinden veel inwoners. 
Starters (en daarmee talent) trekken weg 
omdat ze hier geen huis kunnen vinden. 
Maar de boel volbouwen en het mooie 
groen opofferen, is geen optie, vindt Rients 
Schuddebeurs. ‘We moeten de mooie dingen 
behouden en tegelijkertijd de problemen die 
hier spelen sámen oplossen.’ Schuddebeurs is 
directeur Coöperatieve Rabobank in Utrecht 
en omstreken, en voorzitter van de kring 
Midden-Nederland. Hij laat zijn licht schijnen 
over het Coöperatief Convenant van Rabobank, 
een toekomstplan voor Nederland. Voor dit 
convenant hebben vijfduizend Raboleden, 
klanten, ambtenaren en ondernemers uit het 
hele land begin dit jaar wensen en ideeën aan-
geleverd tijdens de zogeheten Regiodialoog; 
uit Midden-Nederland vertelden 224 mensen 
wat volgens hen dé thema’s zijn waar deze 
regio mee worstelt. 
Met stip op 1 staat dus die vermaledijde 
woningmarkt. Voor starters is het heel 
moeilijk geworden om een huis te kopen en 
er zijn veel te weinig betaalbare particuliere 
huurwoningen. Voor (de eveneens schaarse) 
sociale huurwoningen komen ze vaak niet 
in aanmerking. De doorstroming op de 
woningmarkt is beperkt doordat het ook voor  
niet-starters moeilijk is om iets betaalbaars te 
vinden. De woningmarkt in Midden-Nederland 
zit helemaal op slot. Talent dreigt hierdoor ver-
loren te gaan voor de regio, doordat jongeren 

wegtrekken naar provincies waar ze nog wél 
een huis kunnen vinden.  

Kantoorpanden
Het probleem speelt in heel Nederland; het 
woningtekort zal in 2024 zijn opgelopen tot 
ongeveer 415.000 huizen. Om dat weg te 
werken en ook aan de toekomstige vraag te 
kunnen voldoen, moeten er de komende tien 
jaar in ons land 845.000 woningen worden 
bijgebouwd. Het huisvestingsprobleem is 
in Midden-Nederland wel extra nijpend: de 
huizenprijzen zijn hier gemiddeld hoog, stijgen 
nog steeds hard en het tekort aan woningen 
is ook hoger dan het landelijk gemiddelde. 
Utrecht en Amersfoort zijn namelijk zeer  
populair onder jongvolwassenen en als zij  
met hun jonge gezin de stad verlaten, willen 
ze het liefst ergens in Midden-Nederland in  
het groen wonen. 
Er moeten dus meer huizen komen, maar 
de deelnemers aan de Regiodialoog vinden 
het groen, de rust en de ruimte die wonen in 
Midden-Nederland aantrekkelijk maken, ook 
belangrijk. Grootschalige woningbouw mag 
niet ten koste gaan van het groen, zo vinden zij 
– en dat leidt tot een spagaat. De regio zal dus 
op zoek moeten naar creatieve oplossingen. 
Rients Schuddebeurs: ‘Dit probleem los je 
alleen op met structurele ingrepen. Rabobank 
wil ervoor zorgen dat meerdere partijen – 
gemeenten, provincie, investeerders – om de 
tafel gaan om naar oplossingen te zoeken. 

Midden-Nederland staat voor de nodige uitdagingen: de 
woningmarkt zit op slot, de natuur dreigt in de verdrukking 

te komen door de economische groei. En hoe pakken 
we na de coronacrisis de kansenongelijkheid aan?  

Rabo-directeur Rients Schuddebeurs over de rol die  
de bank daarbij kan spelen.

De spagaat van 
Midden-Nederland

TEKST: MENSJE MELCHIOR   ILLUSTRATIE: GEMMA PAUWELS
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We nemen ook het voortouw. De bank gaat 
bijvoorbeeld landelijk met haar dochterbedrijf 
BPD 15.000 huurwoningen ontwikkelen voor 
de middeninkomens. Voor hen zijn er weinig 
huurwoningen beschikbaar en de huren op de 
vrije markt rijzen de pan uit.’
De coronacrisis zou weleens een positieve 
invloed kunnen hebben op de woningmarkt. 
‘Ik ben ervan overtuigd dat mensen veel meer 
thuis blijven werken nu we hebben gezien dat 
dat prima kan’, zegt Schuddebeurs. ‘Wanneer 
mensen naar een andere regio verhuizen, zal 
hun talent niet zomaar verloren gaan: als je 
veel thuis werkt, kun je prima op een uur rijden 
van een stad als Utrecht wonen en er toch 
blijven werken.’ 
Deze corona-reset heeft nog een voordeel: er 
komen veel kantoorpanden vrij. ‘Daar kunnen 
mooie woningen in komen, na duurzame 
verbouwingen. De markt moet hier zijn werk 
gaan doen.’

Maar niet alleen de markt: Schuddebeurs 
ziet een rol voor Rabobank bij het nemen van 
initiatieven tot samenwerking. ‘We kunnen dit 
probleem alleen aanpakken door intensieve 
samenwerking van publieke en private partijen, 
en de wetenschap. 
Technologische oplossingen als modulair 
bouwen, waarbij je tijdelijke woningen neerzet 
die ergens anders weer kunnen worden herge-
bruikt, willen wij helpen stimuleren.’ 

Ondergeschoven kindje
Uit de Regiodialogen komt nog een belangrijk 
onderwerp naar voren: groei versus natuur. 
Midden-Nederland is economisch vitaal en de 
welvaart is er hoog. Behalve in de stedelijke 
gebieden wonen er veel mensen in het groen 
en zijn er veel natuurgebieden, zo valt te lezen 
in het verslag van de Regiodialogen. Een 
hele fijne combinatie, maar de deelnemers 
zijn bang dat de natuur het ondergeschoven 
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kindje wordt. Behoud van groen, economische 
groei, meer betaalbare woningen en een 
sterke agrarische sector: gaat dat alles über-
haupt wel samen? Schuddebeurs: ‘Het zijn heel 
ingewikkelde kwesties waarbij de overheid 
het voortouw zal moeten nemen. Ik zie ook 
dat de deelnemers aan de Regiodialoog bij 
het onderwerp duurzaamheid de agrarische 
sector noemen. Zij verwachten van boeren 
dat zij hun bedrijf verduurzamen en dat zij 
een rol spelen in natuurbehoud. Wat Rabobank 
kan doen, is bij al haar investeringen bekijken 
of ze wel duurzaam zijn. Bedrijven waarbij 
de energie naar buiten klotst, zullen we niet 
financieren. En we stimuleren agrarische 
bedrijven bij verduurzaming – dat financieren 
we juist weer graag.’  

Heel anders winkelen
Dan zijn er nog andere sociaaleconomische 
thema’s die spelen. Als het stof dat de 
coronapandemie heeft doen opwaaien straks 
is neergedaald, wordt duidelijk wat het effect 
op de lange termijn zal zijn. De coronacrisis 
zal in Midden-Nederland naar verwachting 
minder werkloosheid veroorzaken dan in 
andere delen van het land,  dankzij een 
gemiddeld hoog opleidingsniveau. Maar ook 
doordat hier naar verhouding meer mensen 
werken in sectoren die minder hard geraakt 
worden, zoals de zakelijke dienstverlening en 
ICT. Maar de crisis kan wel de leegstand van 
winkels, die lang gesloten waren en daardoor 
flinke omzetverliezen leden, vergroten. 
Daarom zien de deelnemers het als een 
belangrijke opgave om te proberen de 
middenstand te behouden, zodat de leef-
baarheid in steden op peil blijft. 
Schuddebeurs denkt dat de pandemie ook 
hier voor blijvende veranderingen heeft 
gezorgd. ‘Als de coronacrisis voorbij is, zullen 
de winkelstraten er anders uit gaan zien. Voor 
een deel zullen mensen de dingen die ze aan-
schaffen in een winkel willen zien en winkelen 
zal ook wel iets gezelligs blijven. Maar online 
shoppen, dat tijdens de crisis een enorme 
groei heeft doorgemaakt, zal nog verder 

groeien. Daarom zal het ook voor de kleinere 
winkels steeds belangrijker worden om een 
goede webshop te hebben. Anders komen ze 
niet mee met die ontwikkeling en houden ze 
het niet vol.’
Rabobank wil dat stimuleren. Schuddebeurs 
zet zich bijvoorbeeld in voor de digitalisering 
van het mkb via de Utrecht Tech Community: 
‘Bedrijven die de rol van IT in hun bedrijf willen 
vergroten, kunnen bij de Tech Community 
terecht. Zeker voor kleinere ondernemers is 
het lastig om online sterk te zijn, daar willen we 
bij helpen. Tegelijkertijd willen we het tekort 
aan IT-talent in onze regio helpen oplossen 
door bijvoorbeeld jongeren te stimuleren een 
opleiding op dit gebied te volgen. Zo hopen 
we dat Midden-Nederland sterker wordt op 
het gebied van IT. Goed voor de toekomst van 
mkb’ers én van jongeren die zich ontwikkelen 
op een gebied waar in de toekomst veel vraag 
naar zal zijn.’ 

Meer ongelijkheid
Niet alleen ondernemers kampen met de 
gevolgen van de coronacrisis. ‘De crisis 
vergroot de ongelijkheid tussen groepen’, 
vrezen de deelnemers aan de Regiodialoog. 
Die vrees is gegrond: mensen met lagere 
inkomens wonen vaak kleiner en hadden 
tijdens de lockdowns geen tuin om de 
kinderen in te laten ravotten. Ook konden 
zij veel minder vaak thuis werken. Kinderen 
uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen 
hadden het tijdens de schoolsluitingen extra 
zwaar doordat er voor hen thuis weinig ruimte 
was om rustig te werken en hun ouders hen 
lang niet altijd goed konden begeleiden bij 
het onderwijs op afstand. 
Hoe die verschillen in de toekomst verder 
gaan doorwerken, is nog onduidelijk. Maar één 
ding weet Schuddebeurs wel: ‘Het zijn zorgen 
en signalen waar we goed op moeten letten. 
Onze coöperatie moet nu verder aan het werk. 
Wij moeten de problemen, in dialoog met 
anderen, klein maken en aan de slag gaan. 
Daarom willen we goed bekijken hoe we de 
thema’s waar de leden mee kwamen, kunnen 
vertalen naar kleinere projecten, zodat we 
stappen kunnen nemen voor verbetering. 
Niet dat we een zak met geld hebben klaar-
staan voor allerlei projecten: we moeten het 
echt sámen met andere partijen doen – met 
bijvoorbeeld wijkregisseurs uit de sociaal- 
economisch zwakkere wijken, met de 
gemeente, met bewoners die initiatieven 
ontplooien. De wereld veranderen kunnen wij 
als Rabobank niet alleen, maar we kunnen wel 
helpen om veranderingen te versnellen.’ 

Qua zorgen staat  
de woningmarkt 
met stip op 1

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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Herken jij 
online gevaren? 

Wat is een Geldezel? Wat weet jij van 
hacken? Wanneer is wifi veilig?  
 
‘Veel van onze geld- en bankzaken 
spelen zich online af. En daar maken 
cybercriminelen natuurlijk gebruik van. 
Wij als Rabobank vinden het enorm 
belangrijk dat onze toekomst, onze 
jeugd, zich leert te wapenen in de 
strijd tegen die cybercriminaliteit en 
bovendien financieel zelfredzaam is. 
En laat dat nou precies het doel van 
HackShield zijn! Deze gratis game leidt 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud op 
tot Cyber Agents. Zo kunnen ze niet 
alleen zichzelf, maar ook hun omgeving 
beschermen tegen online gevaar. Binnen 
HackShield zijn verschillende Quests 
te spelen: korte doe-opdrachten over 
een cyberveilig gerelateerd onderwerp. 
De nieuwste Quest staat in het teken 
van Geldezels en het herkennen 
en voorkomen van deze vorm van 
criminaliteit. Je speelt de Quest vanaf nu 
via joinhackshield.nl en in de app. Word 
jij ook een Cyber Agent? 

Online



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 

V

Rabo &Co34



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:HIEMSTRA MEDIA   BEELD: MOOIMERK

'Forse ledengroei in 
coronatijd’
Als er één sport is waarbij de coronamaatre-
gelen moeiteloos opgevolgd kunnen worden, 
dan is het wel tennis. De zes banen bij Tennis- 
en padelvereniging ‘t Schilt zijn dan ook da-
gelijks bezet en ook van de twee padelbanen 
wordt zeven dagen in de week enthousiast 
gebruikgemaakt.  
Het enige dat écht mist? De gezelligheid. 
Want: geen oliebollentoernooi. Geen drankjes 
na de wedstrijd. Geen nieuwjaarsreceptie. En 
geen voorjaarstoernooi. Maar het dagelijks 
bestuur heeft het karakter er niet naar om daar 
al te lang bij stil te staan. Liever blikt voorzitter 
Eldert de Weijer samen met penningmeester 
Gabri Sturkenboom en secretaris Heika 
Hilhorst-de Jongh vooruit, want de vereniging 
heeft niet stilgezeten en het aantal leden 
is zelfs gegroeid in de afgelopen maanden. 
Leden trekken leden aan, vat Eldert het samen, 
maar het bestuur zet ook strategisch in op 
groei. Bijvoorbeeld met een donderdagse 
‘open racketavond’, en met een actieve Nieu-
we leden-commissie, die alles uit de kast trekt 
om sporters uit Woudenberg en omgeving 
enthousiast te krijgen voor het spelletje. Het 
resultaat is een groei van zestig leden tot het 
huidige aantal van 471. Ondanks een forse 
inkomstenderving door een al maandenlang 
gesloten bar is er voldoende financiële arm-
kracht om te investeren in de toekomst van de 
club. Het hekwerk en het terras worden ver-
vangen. En dit jaar nog wordt de felbegeerde 
derde padelbaan gerealiseerd, met dank aan 
een flinke duit in het zakje van de Rabobank. 
“We krijgen geen cent subsidie, maar er is flink 
gespaard. En wat is er dan mooier dan het geld 
te investeren in de club zelf?”. 
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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.
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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? 

40 Rabo &Co



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 
iets te sparen, 
hoe weinig je  
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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
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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 Nederland 
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 
verjaardag, thuis én op school! Draag bij aan een on-
vergetelijke verjaardag door het doen van een donatie. 

Waar: rabobank.nl/ledenaanbiedingen 
Geldig: Altijd

Korting

Bekijk meer ledenaanbiedingen op rabobank.nl/ledenaanbiedingen

43



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...
En stuur vóór 16 juli de oplossing (geformuleerd als 1-A, 2-B etc.) 
o.v.v. je contactgegevens naar communicatie.MN@rabobank.nl en 
maak kans op een verrassingspakket van Hizi Hair.
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Puzzel

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