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De afgelopen jaren is het steeds duidelijker  
geworden dat we het milieu moeten beschermen. 
In het klimaatakkoord van Parijs is de afspraak  
gemaakt dat 195 landen in de wereld, waaronder 
ook Nederland, in 2050 energieneutraal zijn.  
Zowel internationaal als in Nederland worden 
plannen gemaakt om te verduurzamen. Als ons 
land ons lief is, zetten we de komende tien jaar alles 
op alles om de wereldwijde klimaatverandering 
een halt toe te roepen. Het goede nieuws: we weten 
wat we moeten doen. We beschikken over de  
kennis, de technologie en de financiële middelen 
om het tij te keren. Maar we moeten nu wel met 
spoed aan de slag. Daarom staat deze editie van 
Rabo &Co in het teken van de energietransitie. 
 
Met de derde generatie Post aan het roer is logis-
tiek dienstverlener H.N. Post & Zonen in Pijnacker 
een echt familiebedrijf. Hoe vooruitstrevend de 
onderneming is op het gebied van duurzaamheid, 
blijkt wel uit een bijzondere samenwerking met 
zero-emissie transporteur Breytner. Verder een 
opvallende innovatie van het Delftse Loop: de 
Living Cocoon, een levende doodskist gemaakt 
van mycelium oftewel het wortelnetwerk van  
paddenstoelen. Zo is het einde een nieuw begin.

Rabo Food Forward
Minstens zo belangrijk als de energietransitie is het 
voedselvraagstuk: hoe kunnen we in 2050 genoeg 
gezond voedsel produceren voor tien miljard 
mensen? Als we dat ook nog eens duurzaam willen 
doen, moeten we vandaag al aan de slag. Zeker 
omdat onze regio een belangrijke producent en 
afnemer is van voedsel. Om het voedselvraagstuk 
het hoofd te bieden en meer verantwoorde  
voeding met minder ecologische impact te  
produ ceren, zijn stappen nodig in de hele keten: 
van producent tot consument. Via het programma 
Food Forward gaat Rabobank in heel Nederland 
op zoek naar duurzame oplossingen, nieuwe  
verdienmodellen en innovaties. Samen met on-
dernemers, consumenten, studenten, overheid en 
andere partners. Op 1 februari is Food Forward  
ook in onze regio gestart.
Deze en nog veel meer onderwerpen staan je 
verderop te wachten in deze Rabo &Co. Wanneer 
we er samen de schouders onder zetten, kunnen 
we de maatschappelijke opgaven waar we voor 
staan, oplossen.

Klaar voor 
de energie-

transitie?
De kennis, de technologie en de financiële middelen zijn 
er om de wereldwijde klimaatverandering een halt toe te 

roepen. Maar dan moeten we wel aan de slag. Nu.

TEKST: REDACTIE RABO & CO / NIENKE LANDRÉ   BEELD: THIERRY SCHUT 
FOTOGRAFIE

Rabo &Co

Rabo Energy Challenge
Scan de QR-code en ontdek wat de 
energietransitie voor jou betekent!



Lokale samenwerking partners: di più, Nienke Landré, Thierry Schut, Glenn Mostert en Mocca.  
Mailadres redactie: communicatie.zhmidden@rabobank.nl.
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Begrippen als duurzaamheid en klimaatverandering 
voelen soms als iets groots en ongrijpbaars.  

Maar verduurzamen in het klein bestaat ook. We vroegen 
vijf leden van de Rabobank wat zij nu al doen om het 

verschil te maken voor de wereld van morgen.

Zo dragen 
wij bij aan 

de energie
transitie

TEKST: MARLIE VAN ZOGGEL
BEELD: MARCO VAN DUY VENDIJK

Ralph Deckers (49)
ZZP’er in de procestechniek

‘In de veertien jaar dat Astrid en ik samen zijn, 
zijn we misschien twee keer een weekendje 
weg geweest. Enerzijds vanwege onze katten 
en de hond, maar ook omdat we onze CO₂-
voetafdruk zo klein mogelijk willen houden. 
Om die reden kopen we onze boodschappen 
biologisch en zoveel mogelijk lokaal. Ook rijd 
ik uit overtuiging in oude auto’s. Die gaan veel 
langer mee dan de wagens die je tegenwoordig 
ziet, terwijl daar meer grondstoffen voor 
gebruikt worden. Vrienden en collega’s trekken 
wel eens hun wenkbrauwen op als ze horen 
over onze leefstijl, maar ik ga de discussie 
graag aan. Astrid zei in 2011 haar baan op om 
een winkel voor duurzame kleding te openen. 
Dat we er daardoor qua inkomsten flink op 
achteruit zijn gegaan, nemen we op de koop 
toe. Voor de natuur is het eerder vijf over dan 
vijf voor twaalf, daar horen bewuste keuzes bij. 
Natuurlijk lijkt het mij gaaf om naar Japan of 
Australië te gaan, maar we kiezen ervoor om 
dat niet te doen. Het helpt daarbij wel dat  
we zelf in het Limburgse Heuvelland wonen.  
Het is hier zo mooi dat het voelt alsof je 
permanent op vakantie bent.’  

Rabo &Co4
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Biense Dijkstra (52)
Eigenaar van Bouwgroep Dijkstra 
Draisma

‘Als we vroeger bij familie aan mijn moeders 
kant waren, moesten we water uit de vaart 
pakken om de wc mee door te spoelen. 
Doortrekken met drinkwater vonden ze  
zonde. Tjonge, dacht ik toen, wat extreem. 
Maar nu heb ik er respect voor. Zij hadden 
toen al door dat onze manier van leven de 
natuur beïnvloedt. Het was al vroeg duidelijk 
dat ook ik, in navolging van mijn vader en 
broers, in de bouwsector terecht zou komen. 
Toch is het werk dat ik doe geenszins meer 
te vergelijken met dat van mijn vader.  
Hij versjouwde dakpannen nog op z’n rug. 
Het meeste werk voor mijn bedrijf gebeurt 
in een fabriek met robots. Tijdens de laatste 
recessie hebben we het roer omgegooid en 
zijn we ons gaan richten op een industriële 
manier van bouwen. Iedereen verklaarde ons 
voor gek, maar we hebben laten zien dat het 
mogelijk is om demontabele en circulaire 
woningen te bouwen. Ook investeren we in 
lisdodde: een rietachtige plant, die lokaal 
wordt verbouwd en die niet alleen bijdraagt 
aan de biodiversiteit en de uitstoot van CO₂ 
vermindert, maar ook zeer geschikt blijkt als 
natuurlijk isolatiemateriaal. Dat soort nieuwe 
innovaties geven me onwijs veel energie.’

Doortrekken 
met drinkwater 

vonden ze zonde

Gijs van der Meijden (34)
Beleidsadviseur

‘Toen we negen jaar geleden in het huis 
van mijn ouders gingen wonen, kregen we 
er een van hun moestuinen bij. Mijn vader 
moestuinierde al jaren bij een vereniging 
aan het eind van de straat. Ik begon heel 
vrijblijvend, maar werd al snel zo enthousiast 
dat één tuin niet meer genoeg was. Het is 
heerlijk om na een dag vol denkwerk nog 
even met je handen bezig te zijn. Ik verbouw 
van alles, van vergeten groenten, zoals het 
Friesch woudboontje, tot aardbeien en 
peulvruchten. Uiteraard wil iedereen op de 
vereniging de mooiste tuin hebben, maar 
van competitie is geen sprake. Als iemand 
wil weten hoe het komt dat mijn rode 
kolen elk jaar het formaat van voetballen 
hebben, geef ik mijn geheimen prijs. Voor 
de vereniging was de pandemie een zegen. 
Voor het eerst zijn alle tuinen bezet en door 
het thuiswerken heb ik zelf ook meer ruimte 
om overdag even een uurtje te gaan kijken 
wat er geoogst kan worden. Met vier jonge 
kinderen in huis werk ik nu toch vaker ’s 
avonds nog wat uurtjes. De oudste vindt de 
moestuin ook geweldig. Tot de oogst op z’n 
bord ligt, dan is-ie wat minder blij met zijn 
groenten. Het blijven kinderen natuurlijk.’

6 Rabo &Co



Het is hier nooit 
af, maar altijd in 
ontwikkeling.

Leon Hombergen
Ledenraadslid Rabobank
Drie jaar geleden kocht ik een appartement in 
de binnenstad van Delft, onderdeel van een 
Rijksmonument. Omdat je aan een monumen-
tenpand niet heel veel mag veranderen, zijn 
de mogelijkheden voor verduurzaming van de 
woning beperkt. Maar met een beetje inventi-
viteit kun je toch meer doen dan je denkt. Het 
is bijvoorbeeld niet toegestaan om het dak 
vol met zonnepanelen te leggen. Daarom heb 
ik me aangesloten bij Deelstroom Delft, een 
coöperatie met een focus op collectieve zon-
nedaken. Waar misschien wel een zonnepaneel 
op komt, is op het dak van de gezamenlijke 
schuur. Kunnen de daar gestalde elektrische 
fietsen straks duurzaam worden opgeladen!  
In huis heb ik meteen de achttien jaar oude cv- 
ketel vervangen door een goede HR-ketel. 
Met de bijbehorende app kun je op afstand de 
thermostaat bedienen, zodat je de temperatuur 
in huis goed op je behoefte kunt afstemmen. 
Ook heb ik radiatorventilatoren aangeschaft, 
waarmee de warme lucht zich sneller verplaatst 
en een kamer eerder warm is. Verder heb ik dub-
bel glas laten plaatsen waar dat het karakter van 
het pand niet aantast. Waar dat wél het geval 
was, heb ik voorzetramen geplaatst. De hele wo-
ning is voorzien van ledverlichting, tochtstrips 
etc. Nul op de meter is moeilijk te realiseren in 
een monumentenpand, maar je kunt de woning 
wel energiezuiniger maken.’ 

Jeroen van Schie
Mede-eigenaar Art Centre Delft
‘Bij ons kun je vergaderen, feesten en genieten van kunst & natuur.  
Duurzaam leven en ondernemen vinden wij belangrijk. Zo liggen hier al 
sinds 2002 negentig zonnepanelen op het dak. Die worden binnenkort 
vervangen en uitgebreid naar 140 stuks. Via Bedrijvenkring Schieoevers  
kopen we collectief zonnepanelen in, wat de aanschafprijs flink drukt. 
Ook draaien hier twee windmolentjes mee. Deze hebben we in samen-
werking met de TU Delft gebouwd. Daarnaast onderzoeken we de haal-
baarheid van het omzetten van zonne-energie naar waterstof op ons 
terrein. Ons doel is uiteindelijk helemaal zelfvoorzienend qua energie te 
worden. Ook onze keuken is duurzaam, met seizoensgebonden produc-
ten en zoveel mogelijk ingrediënten uit eigen moestuin. Wij koken vaak 
voor grote gezelschappen en dan maak je eerder te veel dan te weinig. 
Om voedselverspilling tegen te gaan, laten we al het eten dat overblijft 
weer ophalen door een organisatie die het een waardevolle herbestem-
ming geeft. Duurzaamheid gaat ook over maatschappelijke betrokken-
heid. Bij ons vinden verschillende mensen met een arbeidsbeperking 
een fijne plek en zijn leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs een 
paar keer per week hier te gast.  En ik begeleid jongeren die bij ons hun 
taakstraf uitvoeren. Hier is het nooit af, maar altijd in ontwikkeling.’ 

TEKST: NIENKE LANDRÉ   BEELD: GLENN MOSTERT FOTOGRAFIE TEKST: NIENKE LANDRÉ   BEELD: GLENN MOSTERT FOTOGRAFIE
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Zonnepanelen op het dak van de plaatselijke bloementeler of 
verduurzaming van een bedrijvenpark: met lokale initiatieven 
moeten we de klimaatdoelen van 2050 kunnen halen, zeggen 
Krijn Ratsma van Stichting Energieke Regio en Matthijs Beke van 
Energiecoöperatie EnergieC Midden-Delfland. ‘Toen bleek dat de 
financiële voordelen groter waren dan de investeringen, kregen we 
veel ondernemers mee. Van het ziekenhuis tot de keukendealer.’ 

EEN LEEFBARE 
WERELD VOOR  
HET NAGESLACHT
TEKST: DEIRDRE ENTHOVEN   BEELD: FRANK RUITER
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O
Wie

Matthijs Beke & Krijn 
Ratsma

Wat
Allebei 

betrokken bij een 
energiecoöperatie.

Waar
Delft

Waarom
Rabobank investeert 

in coöperatieve 
oplossingen en werkt 

samen met andere 
organisaties om de 
energietransitie te 

versnellen. Energieke 
Regio en EnergieC 
zijn hiervan mooie 

voorbeelden.

De wethouder 
daagde mij uit om een 
energiecoöperatie 
op te zetten

p het dak van Harry Wubben Flowers, 
een chrysantenteler in Nootdorp, 
liggen ruim 600 zonnepanelen. 

Ze wekken genoeg energie op om zo’n 54 
huishoudens jaarlijks van stroom te voorzien.  
Het is het eerste wapenfeit van de energie
coöperatie PijnackerNootdorp, die een aantal 
jaar geleden werd opgericht door Matthijs Beke, 
directeur van Mentink procesmanagement.  
Een wethouder van de gemeente Pijnacker
Nootdorp daagde hem uit om een energie
coöperatie op te zetten en Beke zei direct ‘ja’.  
‘Ik dacht: een paar mensen samenbrengen om  
die kar te trekken, en dan, hup, weer weg.  
Want ik had genoeg te doen.’ Voor hij het wist, 
was hij een paar jaar verder. ‘Het is vrijwilligerswerk 
en kost veel tijd, maar het is ook te gek om dit 

samen met een groepje jonge, getalen teerde 
mensen tot een succes te maken.’  
Geïnspireerd door het succes zette Beke 
onder de naam EnergieC een volgende 
energiecoöperatie op. Ditmaal in zijn eigen 
woonplaats, Den Hoorn in MiddenDelfland. 
‘Ook hier is het enthousiasme groot. Op het 
dak van Van Dorp Caravanstalling ligt al een 
grote hoeveelheid zonnepanelen die energie 
leveren voor zeker twintig huishoudens.’ Beke 
is al tientallen jaren bezig met duurzaamheid. 
Ook privé. ‘In 2011 liet ik een duurzaam 
huis bouwen, met zonnepanelen en een 
bodemwarmtepomp.’

Club van Rome
‘Mijn ouders waren betrokken bij de Club van 
Rome, een internationale wetenschappelijke 
stichting die zich zorgen maakt over het 
klimaat’, vertelt Krijn Ratsma, voorzitter van 
Stichting Energieke Regio. ‘Zuinig zijn  
met water en energie zat er bij mij dus al jong 
in.’ Tijdens zijn studie Bouwkunde ontwikkelde 
Ratsma een speciale interesse voor duurzaam 
bouwen. In zijn gemeente GoereeOverflakkee 
haalde hij met zijn eigen architectenbureau 
een grote groep bedrijven over om hun 
bedrijfspand energiezuiniger te maken. ‘Het 
was 2013, er was een financiële crisis gaande. 
Ik dacht: als het deze bedrijven nu lukt, dan 
kunnen andere het straks ook. Toen bleek dat 
de financiële voordelen flink groter waren dan 
de investeringen kregen we veel ondernemers 
mee’, vertelt hij. ‘Van het ziekenhuis tot de 
keukendealer.’
 
Vaarwel architectenwerk
‘Kun jij dit ook bij andere gemeenten en 
bedrijven voor elkaar krijgen?’ vroeg de 
destijds staatssecretaris van Infra structuur en 
Milieu, aan Ratsma toen ze hoorde van het 
succes. Hij besloot ervoor te gaan en richtte 
Stichting Energieke Regio op. Het betekende 
dat hij zijn architectenwerk moest afbouwen. 
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‘Maar mijn hart ligt duidelijk bij concreet iets 
doen aan het klimaatprobleem’, zegt hij. ‘Met 
de stichting adviseren we nu ondernemingen 
en ook woningcorporaties over alles wat 
mogelijk is, van energiebesparing tot subsidies 
en fiscale voordelen.’
Hoe krijgen Beke en Ratsma anderen zo ver 
om mee te doen? ‘Het lokale karakter van een 
coöperatie is cruciaal’, denkt Beke. ‘Als mensen 
van de buurman of een teamgenoot horen 
wat werkt en wat niet, wat het kost en wat  
het oplevert, gaan zij eerder overstag dan  
door een landelijke campagne.’ 
Hij noemt het voorbeeld waarbij ze met 
EnergieC zonnepanelen op het dak van een 
woningcomplex wilden leggen. ‘Een lastige 
opgave, want alle huiseigenaren moesten 
akkoord gaan. Maar de voorzitter van de 
Vereniging van Eigenaren kende iedereen  
en wist ze allemaal zover te krijgen.’
 
Mooi verhaal
‘Bij ondernemers werkt het niet anders’,  
weet Ratsma. ‘Vertelt de gemeente dat het 
heus voordeliger is om bijvoorbeeld tl-buizen 
te vervangen door ledlampen, dan denkt 
een ondernemer al snel ‘mooi verhaal, maar 
in wiens belang is dat écht?’ Laat een andere 
ondernemer zien dat ledverlichting langer 
meegaat en ook nog goedkoper is, dan is  
hij eerder overtuigd.’
En zo inspireren mensen soms hun hele 
netwerk, waardoor je op grotere schaal  
kunt verduurzamen, is Ratsma’s ervaring. ‘Een 
mooi voorbeeld is de verduurzaming van 
bedrijventerrein Schieoevers in Delft. 

De bedrijven wilden zelf iets doen, wij werden 
erbij gehaald om te helpen, de gemeente 
haakte aan, de provincie vervolgens ook,  
wij betrokken Rabobank erbij. Zo groeide de 
groep en kregen we het voor elkaar.’
Ratsma ontraadt ondernemers om op eigen 
houtje aan de slag te gaan. ‘Soms leidt dat 
tot aanpassingen die elkaar tegenwerken. 
Ledlampen geven bijvoorbeeld minder 
warmte af, terwijl je die warmte soms wel 
nodig hebt. En soms lopen bedrijven subsidies 
mis die ze niet meer achteraf kunnen krijgen.’ 
Ondernemers die de stap willen zetten, raadt 
hij daarom aan vrijblijvend contact op te 
nemen met Energieke Regio.
En ook voor particulieren geldt: zoek vooral 
contact met een coöperatie in de buurt.  
‘Zij weten wat er mogelijk is’, zegt Beke.  
‘Zo zijn er zelfs subsidies voor het vervangen 
van een energieslurpende douchekop of een 
tochtstrip voor je brievenbus. Met dat soort 
kleine stappen maak je al een begin.’
 
De vaart erin
Natuurlijk is de uitdaging om in 2050 bijna 
helemaal duurzaam en energieneutraal te zijn 
enorm groot. Maar Beke en Ratsma geloven 
dat het kan lukken. ‘Ik ben er trots op dat we 
met EnergieC wederom een enthousiaste 
ploeg vrijwilligers bij elkaar hebben die nu al 
resultaten heeft geboekt. Het laat zien dat als 
mensen eenmaal zijn aangestoken, de vaart 
erin komt.’ 
‘Dat zie ik ook’, zegt Ratsma. ‘Zoals die boer die 
schoorvoetend begon met het vervangen van 
zijn lampen, vervolgens zonnepanelen plaatste 
en toen tijdklokken zette op bijvoorbeeld de 
koffiemachine. Nu werken we met hem een 
plan uit om stroom op te wekken met rijdende 
zonnepanelen en een vlieger die op 400 meter 
hoogte op en neer danst. Daarmee wordt 
groene waterstof geproduceerd voor zijn 
tractoren en de vrijkomende restwarmte wordt 
gebruikt om zijn producten te drogen. Hij is 
om, want ook hij wil dat zijn nageslacht straks 
nog een wereld heeft.’ 
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De overnamepoging van Eneco in 2019 mag dan mislukt zijn,  
het heeft Rabobank wél positief en blijvend veranderd, 

constateren Alain Cracau, hoofd duurzame business ontwikkeling, 
en Marco Roddenhof, hoofd portfolio management. ‘De hele bank 

ging áán en iedereen is bezig met zijn rol in de energietransitie.’

Rabobank wilde 
Eneco kopen.  

Dit is wat er 
daarna gebeurde

TEKST: CHRISTEL DON   BEELD: BAS LOSEKOOT

E erlijk is eerlijk, het klinkt een
beetje als een Pietje Bell-achtig 
plan, een bank die een ener-
giebedrijf wil kopen. Maar zo 
opmerkelijk was het idee om 
Eneco over te nemen zeker niet, 

zeggen Alain Cracau en Marco Roddenhof 
tijdens een digitale ontmoeting. Bij de naam 
Pietje Bell schieten ze in de lach. ‘Zo voel ik me 
inderdaad vaak, ik word er blij van om nieuwe 
dingen te proberen’, grijnst Roddenhof. ‘Pietje 
Bell ja, maar dan wel als bank’, zegt Cracau.  
‘We zijn samen Pietje Bell, omdat we iets teweeg 
willen brengen in de energietransitie, dat zou 
ons zonder professionele collega’s niet lukken.’ 
De koop van Eneco had goed gepast bij de 
ambitie van Rabobank om huisbankier van de 
energietransitie te worden. ‘Uit studies blijkt 
steeds weer dat banken een grote rol kunnen 
spelen in het versnellen van de energietransi-
tie’, legt Roddenhof uit. ‘Maar als je die grote 
rol wilt krijgen, moet je er wel middenin zitten, 
zodat je begrijpt wat er gaande is.’ 
Toen bekend werd dat Eneco te koop stond, 
kwam Leendert Bikker, directeur communicatie 
en corporate affairs, met het idee bij bestuurs-
voorzitter Wiebe Draijer: wat als de bank het 
energiebedrijf zou kopen? Daarop vroeg 
Draijer advies aan Roddenhof, die als hoofd 
portfolio management veel met overnames en 
strategie bezig is. Het toeval wilde dat hij net 
bezig was met het thema duurzaamheid, al 
was het dan in zijn vrije tijd, vertelt Roddenhof. 

‘De voetbalclub van mijn zoons verbruikte te 
veel energie door alle verouderde lampen die 
avonden lang langs het veld brandden. Ik was 
er vrijwilliger en had beloofd uit te zoeken hoe 
we op dat vlak konden verduurzamen.’  
Hierdoor kwam Roddenhof erachter hoe  
complex de energietransitie eigenlijk in elkaar 
zit. ‘Om te verduurzamen heb je lokaal draag-
vlak nodig, de juiste technische apparatuur en 
kennis van allerlei subsidieregelingen en van 
financiering’, aldus de bankier. 
Dus toen Draijer belde over Eneco zag 
Roddenhof meteen mogelijkheden - juist als 
bank hadden ze immers veel ervaring met 
dergelijke zaken en met Eneco onder één dak 
zouden ze én een nieuwe inkomstenstroom 
creëren én het zou veel nieuwe financie-
ringskansen opleveren. Roddenhof: ‘En als er 
iemand is die veel afweet van financieren, lokaal 
draagvlak en energieoplossingen, dan is het 
Alain Cracau. Dus toen ook de board groen licht 
gaf voor de overnamepoging zijn wij bij elkaar 
gekomen en hiermee aan de slag gegaan.’  

Gave business-initiatieven
Hoe dit verhaal afloopt, weten we: Eneco werd 
na negen maanden onderhandelen verkocht 
aan het Japanse Mitsubishi, maar daar staan 
de mannen bij voorkeur niet te lang bij stil. 
Liever praten ze over wat de overnamepoging 
teweeg heeft gebracht binnen de bank en 
hoeveel positieve energie en gave business- 
initiatieven eruit zijn voortgekomen.  

Rabo &Co12
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‘Tijdens het overnametraject zijn we maanden-
lang met een team van zo’n twintig mensen 
aan de slag geweest’, vertelt Cracau. ‘Los van 
het opzetten van de deal en de bijbehorende 
financieringsconstructie zijn we intensief bezig 
geweest met het ontwikkelen van allerlei  
nieuwe business-ideeën.’ Volgens Cracau was 
dat het spannendste gedeelte, want de samen-
werking tussen Eneco en Rabobank moest 
immers wel nieuwe projecten opleveren. 
Er werden vele plannen bedacht: van het 
collectief investeren in zonnepanelen op 
bedrijventerreinen (voor ondernemers) en het 
aanbieden van groene stroom en leningen 
om na aankoop je huis te verduurzamen (voor 
particulieren) tot het investeren in innovatieve 
start-ups die dingen ontwikkelen die de ener-
gie transitie versnellen, zoals bijvoorbeeld een 
waterstofbedrijfje. Roddenhof: ‘Ons overkoe-
pelende doel was de energietransitie en het 
mooie was dat het héle team dat begreep. 
Normaliter helpen we onze klanten allemaal 
vanuit onze eigen afdeling, maar nu keken  
we als één team naar nieuwe kansen, of je 
nou David was van de afdeling Wholesale, of 
Linda van Retail. Cracau: ‘Er heerste een enorm 
positieve vibe binnen de bank, zo van: hé, we 
durven dit aan en verzinnen coole dingen.’ 

Een week ziek
Toen de koop afketste, is Roddenhof er een 
week ziek van geweest, maar er was weinig 
tijd om bij de pakken neer te zitten. ‘Binnen 
een paar dagen belde Wiebe met de vraag: hé 
Marco, wat is plan B? Oftewel: we zouden gaan 
bedenken hoe al het moois dat we bedacht 
hadden op een andere manier zou worden 
voortgezet’, vertelt Roddenhof. Cracau: 
‘Bijzonder was ook dat het bestuur van Eneco 
ons liet weten dat ze, ondanks de mislukte 
overname, wél met onze ideeën verder wilde.’ 
Dat is dan ook waar Cracau en Roddenhof 
nu volop mee bezig zijn. Roddenhof:  
‘Om te beginnen moest er iemand met veel 
verstand van energie komen die deze bewe-
ging binnen de bank kon voortzetten. Dat 
werd Rolf Fouchier. Hij is hoofd geworden van 
Energietransitie Nederland, een platform waar 
alle energie-duurzaamheidsprojecten waar wij 
als bank mee bezig zijn of die we willen starten, 
samenkomen - van private equity tot retail, 
bedrijven, en noem maar op.’ Cracau: ‘Het sterke 
aan Fouchier is dat hij van buiten naar binnen 
denkt, hij weet wat er nodig is in de markt en 
dus wat Rabobank moet gaan ontwikkelen.’ 
Zelf zit Cracau eveneens in Fouchiers team, 
omdat hij al jaren bezig is met de energie-
transitie. Hij benadrukt daarom dat de bank 
op dat vlak al veel deed. ‘Maar dankzij deze 
overnamepoging heeft het thema meer 
urgentie gekregen en het heeft allerlei zaken 
versneld’, legt Cracau uit. ‘Fouchier is nu een 
half jaar bezig en het belangrijkste wat hij en 

De overnamepoging 
heeft veel positieve 
energie opgeleverd

zijn team hebben gedaan, is dat ze de bank 
hebben áángezet, door collega’s te laten zien 
waar we al mee bezig waren.’ Roddenhof: ‘Ook 
hebben we tijdens de Week van de Coöperatie 
alle collega’s gevraagd om ambassadeur van 
de energietransitie te worden, in een spelvorm. 
Het had groot effect; mensen werden nieuws-
gierig en zijn aan de slag gegaan met de vraag 
hoe zij in hun functie iets voor de energietran-
sitie kunnen betekenen.’ 

Eerst Rabobank bellen
Het spel was weliswaar symbolisch, maar de 
bankiers wijzen tegelijkertijd op de concrete 
stappen die er worden gezet. Roddenhof: 
‘Floor van Workum, oprichter en ceo van  
Rabobank-dochter Vista Hypotheken, heeft 
een opleiding opgezet voor adviseurs en  
intermediairs, zodat ze leren om advies te 
geven over onder meer groene hypotheken 
aan potentiële kopers. Huib de Mulder van 
Retail heeft een bedrijf gekocht dat bezig is 
om een platform te maken voor mensen die 
hun huis willen verduurzamen, zodat ze na 

een snelle scan in één oogopslag zien welke 
bedrijven hen daarbij kunnen helpen. En met 
Obvion Hypotheken starten we binnenkort 
een pilot, zodat kopers bij het afsluiten van 
hun hypotheek straks integraal advies krijgen 
over het vergroenen van hun huis.’ 
Zo kunnen de twee bankiers nog wel even 
doorgaan, want dit is slechts een selectie uit 
alle nieuwe projecten die momenteel worden 
gelanceerd. En dat allemaal in het kader van  
de energietransitie. 
De overname bleef uit, maar de missie om 
huisbankier van de transitie te worden blijkt 
onverminderd groot. ‘Deze week belde een 
collega die vertelde dat hij uit heel het land 
van coöperaties die met warmte bezig zijn, 
hoort dat ze éérst Rabobank bellen voor ze 
bij Triodos langsgaan’, lacht Cracau. Oftewel: 
ze zijn goed op weg. ‘Ik mail je zo een presen-
tatie’, besluit Roddenhof, ‘met de zeven grote 
speerpunten die Fouchier heeft opgesteld en 
waarop hij straks gaat scoren. Want: naast onze 
groene missie blijft het natuurlijk óók gewoon 
harde business.’  

Rabo &Co14
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Bob Hendrikx is een man met een missie. Hij wil de 
natuur een stem geven. Met de Living Cocoon bijvoor-
beeld, een levende doodskist.
Als kind had Bob al een grote fascinatie voor de natuur 
en voelde hij een sterke behoefte voor de natuur op te 
komen. Dat veranderde niet naarmate hij ouder werd. 
Integendeel. Tijdens zijn studie Bouwkunde aan de TU 
Delft ging hij op zoek naar levende materialen om huizen 
mee te bouwen. Zo kwam hij ertoe met mycelium te 
werken, het wortelnetwerk van paddenstoelen. Datzelfde 
natuurlijke materiaal is de basis van de Living Cocoon, 
de levende doodskist die Bob vanuit zijn bedrijf Loop 
ontwikkelde. Living Cocoon is mede mogelijk gemaakt 
door het Innovatiefonds van de Rabobank. 
‘Mycelium zorgt ervoor dat dood, organisch materiaal 
wordt omgezet in nieuwe plantenvoeding’, legt Bob uit. 
‘Bijzonder bijkomend effect van mycelium is, dat het 
gifstoffen uit de bodem en uit het lichaam neutraliseert. 
Dankzij de levende doodskist kunnen bestaande planten 
beter groeien én verbetert de bodemkwaliteit aanzienlijk. 

In de grond composteert de kist binnen zo’n 35 dagen en  
is het lichaam in twee tot drie jaar één met de natuur.’ 
 
De eerste Living Cocoon zag afgelopen september het 
daglicht. ‘We wilden vervolgens gaan testen in de markt  
of er belangstelling voor was. En letterlijk op de allereerste 
dag dat we de eerste kist klaar hadden, had iemand er 
al voor gekozen! Toen werd het ineens veel meer dan 
een idee, het was realiteit. Vanaf dat moment gingen we 
helemaal viral, ook al waren we er nog niet echt klaar voor. 
Inmiddels zijn we dat wel en hebben we de bodem al 
mogen verrijken met vijftig Living Cocoons.’
En daar blijft het niet bij. ‘We moeten toegroeien naar 
een wereld waarin we met de natuur samenwerken, met 
levende materialen. Dit is hoofdstuk één, maar ik wil nog 
veel meer ontwikkelen. Lichtgevende bomen bijvoorbeeld: 
planten waarin je een lichtgevende bacterie inbrengt.  
Dan hoeven we geen lantaarnpalen meer te maken van 
dode materialen; we laten een plant groeien, voegen er 
iets aan toe en hij geeft licht.’ 

Innovatie



Lucebert leerde ons dat alles van waarde weerloos is.  
Maar zo hoeft het niet te zijn, betoogt bankier en 

hoogleraar Barbara Baarsma. ‘Laten we proberen om 
dingen die weerloos doch waardevol zijn, te beschermen.’

Weerloos

worden ze niet veronachtzaamd, maar 
meegewogen in de besluiten van burgers 
en bedrijven. True Price streeft ernaar om 
de ‘echte prijs’ inzichtelijk te maken voor 
consumenten en leveranciers. Zelf schreef 
ik lang geleden een proefschrift over de 
‘monetaire waardering van milieugoederen’. 
Er zijn vele methoden die gebruikt kunnen 
worden om een geldwaarde toe te kennen 
aan goederen en diensten die geen prijs,  
maar wel waarde hebben. 

Cynisme
Eén van die methoden gebruikte ik om een 
prijskaartje aan geluidhinder rond Schiphol 
te hangen. In die tijd, het was de tweede 
helft van de jaren negentig van de vorige 
eeuw, speelde een langslepend debat over 
de uitbreiding van Schiphol. Met deze prijs
kaartjes was de toename van geluidhinder  
in de doorrekening van die uitbreiding niet 
langer een ‘PM post’. Het was niet langer 
een lege post zonder bedrag, maar een post 
die volwaardig meetelde in de doorrekening  
van de maatschappelijke kosten en baten. 
Misschien kent u het toneelstuk 
‘Lady Windermere’s Fan’ van Oscar Wilde.  
Het gaat over het verjaardagsfeest van  
Lady Windermere. Tijdens het bal spreken 
twee gasten met elkaar over cynisme. De ene 
gast, Cecil Graham, vraagt: ‘What is a cynic?’ 
Waarop de andere gast, Lord Darlington, 
antwoordt: ‘A man who knows the price of 
everything and the value of nothing.’
Volgens sommige mensen zijn economen 
cynici: ze kennen de prijs van alles, maar ze 
kennen van niets de waarde.  

Dat is echter een misvatting. Het toekennen van 
‘true prices’, dus het in geld uitdrukken van alle 
keteneffecten van een product, is niet hetzelfde 
als zeggen dat voor alles markten moeten 
worden gecreëerd of dat alles verhandelbaar 
moet worden gemaakt. Het betekent ook 
niet dat we in staat zijn om een absolute, 
eenduidige waarde voor alles te bepalen. 
Zo was het doel van de Schipholstudie niet 
om geluidhinder te vermarkten. Het doel 
was wel om de kosten van een toename van 
geluidhinder bij uitbreiding van de luchthaven 
in geld uit te drukken, zodat die op gelijke voet 
meetelden in maatschappelijke afwegingen 
over die uitbreiding. Niet in geld uitgedrukte 
kosten en baten tellen nu eenmaal niet voor 
vol mee: ‘money speaks louder than words’.

Verduurzaming aanjagen
Eén manier om dingen van waarde niet 
weerloos te laten zijn, maar weerbaar te 
maken, is dus om ze te beprijzen. Daarom 
is het belangrijk dat er een heffing op de 
uitstoot van broeikasgassen of op de uitstoot 
van andere schadelijke stoffen komt. Er zijn 
echter meer manieren. 
Zo investeert Rabobank een deel van de 
winst in de maatschappij. Omdat we geen 
aandeelhouders hebben, kunnen we coöpe
ratief dividend uitkeren om verduur zaming 
aan te jagen, sociale cohesie te vergroten en 
kansrijkheid van kinderen te bevorderen. 
Een andere manier waarop Rabobank kan 
bijdragen is door met ons kapitaal te sturen 
richting langetermijnwaardecreatie bij onze 
klanten. Dus geen kapitaal verstrekken aan 
bijvoorbeeld de wapen en tabaksindustrie  
en ons aandeel in de fossiele energiesector 
stevig afbouwen. 

Belonen
Anderzijds kunnen we als bank partijen  
die ongeprijsde diensten leveren die van 
waarde voor ons allemaal zijn, juist belonen. 
Rabobank geeft een rentekorting aan boeren 
die met het geleende geld investeren in het 
herstellen van biodiversiteit. En we geven  
een korting op de hypotheekrente als de 
lening gebruikt wordt om een woning ener gie 
zuinig te maken.
Verder kunnen we met kennis een verschil 
maken. Door kennis over de kwaliteit van de 
bodem inzichtelijk te maken met de open 
bodemindex kunnen boeren de bodem 
beter beheren. Dat is niet alleen goed voor 
het verdienvermogen van boeren, maar 
ook voor de kwaliteit van ons voedsel, de 
soortenrijkdom en de opslagcapaciteit 
van koolstof. Zo investeert Rabobank in 
weerbaarheid om te voorkomen dat dingen 
van waarde weerloos zijn. 

Barbara 
Baarsma
CEO Rabo  

Carbon Bank  

en hoogleraar  

Toegepaste 

Economie  

aan de UvA

Een bloeiend heideplantje in de ochtendzon. 
Een prachtige aria in de Stopera. Of de immense  
stilte in het bos. Zij zijn weerloos. Zij kunnen 
zich niet verdedigen tegen stikstof, bezuini
gingen of overkomende vliegtuigen.  
Natuur, cultuur en stilte zijn waardevol en we 
doen er goed aan om die te beschermen.
In 1954 schreef Lucebert in het gedicht  
‘De zeer oude zingt’ de inmiddels alom  
be kende regel ‘Alles van waarde is weerloos’. 
Laten we proberen om dingen die weerloos 
doch waardevol zijn, te beschermen.  
Maar hoe doen we dat? 
Onlangs had ik een mooi gesprek met  
Michel Scholte. Hij is medeoprichter van  
True Price. We spraken over het beprijzen  
van dingen die waarde hebben, maar op een 
markt niet geprijsd worden. Mensenrechten, 
schone lucht en een gezonde bodem zijn 
ongeprijsd, maar hebben wel een grote 
maatschappelijke en economische waarde. 
Door ze van een prijskaartje te voorzien, 

TEKST: BARBARA BAARSMA   BEELD: MERLIJN DOOMERNIK
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Hoe kunnen we in 2050 genoeg gezond 
voedsel produceren voor tien miljard mensen? 

Als we dat ook nog eens duurzaam willen doen, 
moeten we vandaag al aan de slag. 

Rabo 
Food 

Forward

Bollenstreek, Katwijk en Leiden. ‘Met Food 
Forward willen we producenten, verwerkers, 
ondernemers in food en agri, retailers, horeca 
en consumenten stimuleren om duurzamere 
keuzes te maken in de manier waarop we 
voedsel produceren en consumeren. We 
hebben ruim honderd mensen uit de hele 
regio uitgenodigd voor de online kick-off 
van Food Forward, die op 16 februari heeft 
plaatsgevonden. Veranderaars binnen de 
voedselketen, startups, mensen met een 
idee; als het maar een link heeft met de 
verduurzaming van voedsel.’  
  
Regioscan 
Om goed in beeld te krijgen voor welke 
voedseluitdagingen onze regio staat, is er 
een regioscan op het gebied van voeding 
gemaakt.  Deze kun je raadplegen via  
www.rabobank.com/foodforward. Deze 
regioscan was op 16 februari de basis voor  
de uitwisseling van ideeën. ‘De regioscan  
laat zien waar de kansen liggen voor de 
genoemde regio’s’, legt Gerard uit. ‘Het eerste 
hoofdthema is de verbinding tussen streek 
en stad. In deze dichtbevolkte regio is de 
aansluiting tussen stad en platte land lang 
niet altijd optimaal. Voeding kan daarin de 

m het voedselvraagstuk het hoofd 
te bieden en meer verantwoorde 
voeding met minder ecologische 
impact te produceren, zijn stappen 
nodig in de hele keten: van producent 

tot consument. Via het programma Food 
Forward gaat Rabobank in heel Nederland 
op zoek naar duurzame oplossingen, nieuwe 
verdienmodellen en innovaties. Samen met 
ondernemers, consumenten, studenten, 
overheid en andere partners.

Food Forward kick-off
Dit programma sluit heel goed aan bij onze 
missie Growing a better world together’,  
zegt Gerard van Hoeven, directievoorzitter 
bij de Rabobank in het Westland en mede-
verant woordelijk voor de uitrol in de regio’s 
Westland, Delft, Oostland, Haaglanden, 

Wat we willen, 
is voedsel-
oplossingen 
versnellen

O

TEKST: NIENKE LANDRÉ   BEELD: GLENN MOSTERT
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die mee wil 
denken, kom 
maar op!

verbindende factor zijn. Weten en snappen 
waar je eten vandaan komt en wat er bij
voorbeeld in de visserij op Scheveningen of 
in Katwijk gebeurt, of in de glastuinbouw in 
Oost en Westland. Dan ga je ook nadenken 
over korte voedselketens: zo min mogelijk 
schakels in de voedselketen met een zo 
kort mogelijke afstand tussen producent en 
consument.’ Het tweede hoofdthema heeft 
betrekking op de energietransitie. Daar liggen 
kansen als de glastuinbouw samen optrekt 
met de verstedelijkte omgeving. Bijvoorbeeld 
door woningen en bedrijfspanden te ver
warmen met energie die in de kassen wordt 
opgewekt. ‘Het derde thema uit de regioscan 
gaat over het enorme potentieel aan innovatie 
en ondernemerschap in onze regio’, vervolgt 
Gerard. ‘Innovaties op het snijvlak van voeding 
en preventieve zorg kunnen het welzijn sterk 
verbeteren. De regio zit vol met universiteiten/
hogescholen, bedrijfsleven en zorginstellingen. 
Toch mist vaak de onderlinge verbinding.  
Alle ingrediënten voor deze drie hoofdthema’s 
uit de regioscan zijn in onze regio aanwezig. 
Hebben we wel een beetje mazzel mee!’
  
Zwaan-kleef-aan 
De kickoff van Rabo Food Forward voor 

onze regio was zéker geen eenmalig 
event. Een aantal weken na het event zijn 
zo’n twintig personen die bij de kickoff in 
februari aanwezig waren,  gestart met de 
uitwerking van alle mooie input. ‘Ze gaan de 
ideeën concreet maken en krijgen daarbij 
kwalitatief hoogwaardige begeleiding van 
partijen die dat ook al in andere regio’s van 
Nederland hebben gedaan’, zegt Sander 
Vroom, die samen met Tamara de Rijke als 
programmamanager het traject in deze regio 
vormgeeft. ‘Ergens in de zomer presenteren 
zij vervolgens de oplossingen aan die grote 
groep van februari, die dan weer samenkomt. 
Dat kan een concreet eindproduct zijn, of een 
zoekvraag naar een marketeer bijvoorbeeld 
om een getest product in de markt te zetten. 
Het is niet zo dat we per se allemaal nieuwe 
dingen willen uitvinden. Als iets al bestaat 

en het is goed maar het kan beter, dan 
maken we het iets groter. Wat we willen, is 
voedseloplossingen versnellen. En ontstaan 
er tijdens die zomerbijeenkomst wéér nieuwe 
ideeën, dan loopt het programma gewoon 
door. Het is een soort zwaankleefaan: ie
dereen die mee wil denken, kom maar op!  
We willen het sámen doen.’ 
 
Samenwerken is zeker een sleutelbegrip 
in het programma Rabo Food Forward. 
Met overheden, universiteiten en hoge
scholen, consumentenbewegingen, 
ondernemersverenigingen en individuele 
mensen met een goed idee. ‘Het is geen 
exclusief clubje’, benadrukt Gerard. ‘Het 
is juist dat stukje Growing a better world 
together, waar we ons sámen sterk voor willen 
maken. Dat geldt ook voor onze organisatie. 
Er zijn vijftien collega’s van de in onze regio 
samenwerkende lokale Rabobanken bij 
het programma betrokken, die allemaal 
hun eigen rol hebben. Samen met collega
directievoorzitter TjerkMartijn Mulder ben ik  
eindverantwoordelijk voor Rabo Food Forward 
in onze regio. ‘Het is een spannend en ver
nieuwend programma. Dit gaan we niet  
meer loslaten.’ 

19Duurzaam bouwen
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De Cornelis Musiusschool mag zich het eerste duur-
zame schoolgebouw van Delft noemen. Om het pand 
uit 1924 te transformeren tot groene school, was een 
ingrijpende verbouwing nodig.
De fysieke verbouwing heeft vijftien maanden geduurd, 
maar het renovatieproject is al in 2013 gestart. ‘Als kleine 
basisschool stonden we dat jaar voor de keuze: sluiten of 
doorgaan’, zegt directeur Marja Bocxe. ‘Er is toen gekozen 
de school te laten voortbestaan en het gebouw ingrijpend 
te renoveren tot duurzaam schoolgebouw.’ De renovatie is 
mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen 
het schoolbestuur, de Laurentius Stichting waar de school 
onder valt en de gemeente Delft. In september 2020 is het 
compleet gerenoveerde gebouw geopend. ‘Er liggen 369 
zonnepanelen op het dak en het glazen dak van de entree 
is voorzien van zonnecellen’, vervolgt Marja. ‘Verder is er 
warmte- en koudeopslag onder het schoolplein, worden 
alle ruimtes met convectoren verwarmd en hebben we 
een circulatiesysteem voor luchtzuivering. Heel ingenieus 
allemaal. We zijn er trots op dat we een gasloos, energie-

neutraal kindcentrum zijn.’ 
Sinds ook peuter- en buitenschoolse opvang een plek 
hebben gekregen in het gebouw, is de school geen school 
meer, maar een eigentijds kindcentrum. ‘In elke groep 
staan bakken voor oud papier, PMD, groente- en restafval. 
Zo maken we kinderen van heel jongs af aan vertrouwd 
met afvalscheiding. De peuters en kleuters leren in welk 
bakje ze wat moeten gooien en de oudere kinderen halen 
in de peuter- en kleuterklassen het afval op en verdelen 
dat vervolgens over de juiste containers buiten.’ 
De plantenbakken in de entree geven het kindcentrum een 
prettige groene uitstraling. Ook zijn er schooltuintjes aan-
gelegd. ‘Dit voorjaar wordt de beplanting op het school-
plein geregeld en komt er een wilgentunnel en -tent. De 
aannemer heeft ons drie bomen geschonken, waar we erg 
blij mee zijn. We zijn van plan om alles nog veel groener 
te maken dan het nu is, maar je kunt nu eenmaal niet alles 
tegelijk. Zowel leerlingen als leerkrachten vinden het nu al 
een feest om in zo’n prachtig, duurzaam gebouw te leren 
en les te geven!’, aldus de trotse directeur. 

Duurzaam
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Kort nieuws

Fleurige bank
De grijze, betonnen bank op het plein bij de Titus Brandsmaschool in Delft wordt een waar 
kunstwerk. Leerlingen gaan zelf aan de slag met keramiek, klei en glazuur. De bank werd 
ooit gemaakt van restmaterialen van een verbouwing. Echt mooi was ‘ie niet. Door het 
kunstproject Keramieken Kaart van Delft ontstond het idee voor de Sprankelbank.  
Leerkrachten en leerlingen krijgen mozaïekles van de kunstenaars achter de Keramieken 
Kaart. Het mozaïek verbeeldt de “leerpowers” van de school. Directeur Maurice Bavelaar: 
’Zo staat Sacha de Spin voor doorzetten en Maro de Mier voor samenwerken.’ Het Rabobank 
Coöperatiefonds steunt het project.

Groen dak

Onlangs werden op het dak van  
sporthal De Buitenhof in Delft 432 
zonnepanelen geplaatst, een initiatief 
van coöperatie Deelstroom Delft. Vele 
tientallen Delftenaren investeerden in 
de panelen. Op het dak ligt inmiddels 
ook een groenstrook met sedum.  
Dit plantje functioneert bij forse regen 
als waterbuffer en helpt in de zomer 
bij verkoeling van het dak. Deelstroom 
Delft kreeg hiervoor een donatie van 
het Rabobank Coöperatiefonds. 

Koen kan weer lopen 
met exoskelet
Project MARCH is een jaarlijks wisselend 
team van TU Delft-studenten die een 
exoskelet ontwikkelen voor iemand met 
een dwarslaesie. Diegene kan met zo’n  
robotisch pak opstaan en lopen. March werd 
daarin ondersteund door het Rabobank 
Coöperatiefonds.
Het Project MARCH telt 26 leden. En Koen 
is ons 27e teamlid, hij is de “piloot”, vertelt 
studente Puck Noorlag. Dit voorjaar start de 
productie. Dan krijgt Koen een op maat ge-
maakt exoskelet. ’Uiteindelijk willen we met 

Koen een wandeling door Delft maken.’ 
Aangezien het een prototype is, lopen voor 
de zekerheid begeleiders mee met de piloot. 
Koen mag het exoskelet overigens niet 
mee naar huis nemen: het blijft eigendom 
van Project MARCH. Puck: ’Ons doel is het 
innoveren van exoskelet-technologie.’

Waterwetenschap

Dit jaar staat Alle Scholen Verzamelen 
in het teken van waterkwaliteit. Met 
hulp van meetsets onderzoeken de 
leerlingen onder meer sloten, rivieren 
en grachten. Mede dankzij een donatie 
van het Rabobank Coöperatiefonds kan 
Wetenschapsknooppunt TU Delft extra 
meetsets kopen voor Delftse scholen. 
Eveline Holla van het knooppunt:  
’Zo kunnen nóg meer leerlingen  
kennismaken met wetenschap.’

Coronaproof terras voor KopieKoffie
Mede dankzij een donatie van het Rabobank Coöperatiefonds 
kan KopieKoffie het terras overkappen en vanaf dit voorjaar weer 
klanten ontvangen. De sociale onderneming uit Delft bestaat uit een 
kopieer- en koffiezaak. Door de coronacrisis is het horecadeel gesloten. 
Het terras van 60 vierkante meter moet komen te liggen op het 
grasveld aan de overkant van KopieKoffie, tussen de bomen. Dankzij 
de donatie kan het terras worden overkapt met een semipermanent 
tentdoek. KopieKoffie is een initiatief van buurtbewoners en biedt 
betaald en onbetaald werk.



Komend voorjaar verhuist 
Seafood Centre naar een 
nieuw pand, recht tegenover 
de Scheveningse Visafslag. 
Het betekent niet alleen meer 
ruimte voor de visgroothandel, 
maar ook een grote stap op 
weg naar duurzamer werken. 

ge pand, maar zal minder energie verbruiken’, 
vertelt hij trots.
De geïsoleerde muren zijn afgewerkt met RVS 
in plaats van ijzer. ‘Dat erodeert niet, waardoor 
het langer meegaat’, vervolgt Besselink. Het 
dak is deels bedekt met zonnepanelen, deels 
met sedum, een soort mos dat het regenwater 
opneemt en zo het riool ontlast. De koeling 
werkt op basis van een CO₂-transkritische 
installatie. ‘In plaats van met het milieubelas-
tende freon werkt die op basis van het milieu- 
vriendelijkere CO₂.’ De warmte die vrijkomt, 
wordt gebruikt voor de verwarming van het 
water en het pand zelf. Besselink verwacht het 
in de loop van 2021 in gebruik te nemen. ‘Het 
is een enorme stap in ons verduurzamingspro-
ces’, zegt hij. ‘Maar zeker niet de eerste.’

inks aan de Scheveningse 
Visafslagweg ligt het langgerekte 
gebouw van de Visafslag, waar al 
sinds 1964 vijf dagen per week de 
vers gevangen vis wordt geveild. 

Rechts staan de panden van verschillende 
visleveranciers en het huisje van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij. Een 
bijna Panorama Mesdagachtig beeld, dat al 
decennia onveranderd is, maar niet voor lang 
meer. De herontwikkeling van het Noordelijk 
Havenhoofd in Scheveningen is in volle gang.
Aan het eind van de weg verrijst hoge nieuw-
bouw: het toekomstige Inntel-hotel. Daarnaast 
twee strak vormgegeven, antracietgrijze hal-
len. In een ervan huist straks Seafood Centre. 
Eigenaar Joep Besselink geeft een rondleiding. 
‘Dit gebouw is zes keer zo groot als ons huidi-

TEKST: DEIRDRE ENTHOVEN   BEELD: ANNABEL 
OOSTEWEEGHEL

 Een groter, 
maar 

duurzamer 
pand

L

22 Rabo &Co



Liefde voor Noordzeevis
Samen met zijn compagnon kocht Besselink 
het bedrijf in 2003. In eerste instantie meer 
gedreven door zijn hang naar ondernemen 
dan naar het product zelf, maar inmiddels is 
zijn liefde voor met name de Noordzeevis 
groot. ‘Mensen vragen nog altijd om zalm en 
tonijn, terwijl de lekkerste vissen hier voor het 
oprapen liggen. Denk aan griet, horsmakreel, 
wijting, maar ook inktvis. De focus op lokaal 
is ook duurzaam, bedenk maar hoeveel je 
daarmee op transport bespaart.’ De vis van 
Seafood Centre die wel van verder weg komt, 
heeft vrijwel altijd het MSC- of ASC-label. 
‘Deze labels garanderen een verantwoorde 
herkomst; 85 procent van onze vis is inmiddels 
duurzaam.’
Daarnaast investeert Seafood Centre al langer 
in duurzame manieren van werken. Bijvoor-
beeld met route-optimalisatiesoftware. ‘Nu 
een computerprogramma aangeeft wat de 
meest efficiënte route langs onze afnemers is, 
besparen we maar liefst veertig procent op het 
aantal gereden kilometers’. Transportkratten 
worden met een speciale persmachine ver-

kleind en hergebruikt. ‘Voorheen werden  
de piepschuimkratten gewoon vernietigd.’  
Er is een honderd procent elektrische  
koelauto gekocht, waarbij de koeling werkt  
op zonne-energie. En inmiddels wordt groot  
Den Haag bediend met elektrische bezorg-
busjes. ‘Toen door corona de horeca groten-
deels wegviel, zijn we ook aan particulieren 
gaan leveren. Dat betekent meer aflever-
adressen, met deze busjes doen we dat  
zonder extra CO2 -uitstoot.’

Winst op langere termijn
De investeringen zijn aanzienlijk. ‘Het duurt 
wel wat jaren voor je dat hebt terugverdiend’, 
zegt Besselink. ‘Je moet echt kijken naar de 
winst op de langere termijn. Ook bij het nieuwe 
pand. Maar uiteindelijk gaat ons dat veel 
opleveren. Qua klimaatwinst, maar ook qua 
efficiëntie.  
Nu wordt de vis nog opgeslagen in 
Nieuw-Vennep en moeten we driemaal per 
week heen en weer pendelen.’ Ook is het 
huidige pand eigenlijk te klein. ‘Als hier twee 
pallets binnen worden gereden met duizend 
kilo kabeljauw kun je je bijna niet meer bewegen’, 
laat hij zien. ‘Daardoor kost alles wat we doen 
veel meer tijd dan nodig is.’ Dat de overheid 
de druk op duurzamer werken opvoert, 
beaamt Besselink. ‘Maar dat is zeker niet onze 
belangrijkste drijfveer. We vinden het bovenal 
belangrijk dat ook ons nageslacht straks nog 
van deze wereld kan genieten.’ 

De lekkerste  
vis ligt hier voor 
het oprapen  

Rabo & Seafood 
Centre

Het nieuwe pand 
van Seafood 
Centre wordt 

mede gefinancierd 
door Rabobank. 
Zo ondersteunt 

Rabobank 
verduurzaming 

bij zakelijke 
klanten. Om 

ondernemingen te 
helpen duurzaam 
te groeien, heeft 

Rabobank een 
groot aanbod 
aan duurzame 
financierings- 
oplossingen. 
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Nederland zou een geweldige toekomst 
tegemoet gaan waar iedereen blij naar uitkeek.

Eerlijke verdeling
Een dergelijke grote, door de overheid 
aangestuurde energietransitie is volgens 
Lintsen vandaag de dag niet meer denkbaar. 
‘Voor het opzetten van een windpark op zee 
krijgt de overheid nog enigermate vrij spel, 
maar zodra het om grootschalige energie
parken op land gaat, heb je al snel te maken 
met lokale overheden: provincies, gemeenten 
en buurten moeten daarover beslissen. 
Oftewel: zulke grote energieprojecten zijn 
amper centraal te organiseren.’ 
Als we lessen willen trekken uit het verleden, 
is er volgens de hoogleraar een veel relevantere 
periode om ons in te verdiepen. ‘Neem de tijd 
rond 1900, vóór de opkomst van de grote elek
triciteitsmaatschappijen en het stadsgas’, zegt 
Lintsen. ‘Onze energievoorzieningen waren 
toen nog grotendeels lokaal, decentraal en 
autonoom geregeld.’ 
Als voorbeeld noemt hij het verzamelen 
van sprokkelhout uit het bos dat men onder 
meer gebruikte voor kachels om huizen te 
verwarmen. ‘Om te mogen sprokkelen had je 
toestemming nodig van de gemeente’, vertelt 
Lintsen. ‘Lokale bestuurders wisten dan ook 
precies hoeveel en wanneer er gesprokkeld 
mocht worden, zodat de natuur er geen 

ederland staat aan de vooravond  
van een energietransitie: we moeten 
van het aardgas af en omschakelen 
naar duurzame energie uit onder 
meer wind, zon en water.  

Nu hebben we in ons land eerder voor grote 
energieomwentelingen gestaan, zoals in de 
jaren zestig, toen we in amper tien jaar tijd 
elk huishouden wisten aan te sluiten op het 
aardgasnet. De vraag hoe ons dat is gelukt,  
leg ik voor aan Harry Lintsen, emeritus 
hoogleraar Techniekgeschiedenis aan de  
TU Eindhoven. Hij weet alles over die periode, 
zoals onder meer blijkt uit het tweede deel 
van de lijvige serie Techniek in Nederland in de 
Twintigste Eeuw, die ook online beschikbaar is. 
‘Vergéét de jaren zestig. De huidige energie
transitie is niet te vergelijken met wat er in die 
jaren gebeurde’, begint Lintsen het interview. 
‘De transitie van toen was een hiërarchische, 
topdown en centraal georganiseerde omwen
teling’, legt hij uit. ‘Na de ontdekking van de 
gasbel in Slochteren, in 1959, nam de Staat de 
leiding, samen met onder meer Shell en de 
NAM. Ze ontwikkelden een grootschalig plan 
om heel Nederland van steenkool op aardgas 
te laten overstappen.’ Lintsen schetst hoe 
ons land destijds nog volop bezig was met 
de wederopbouw en waarom de ontdekking 
van het aardgas voor velen goed nieuws was: 
het bracht nieuwe banen én meer comfort. 

Harry Lintsen (1949) blikt terug op de tijd dat onze 
energievoorzieningen nog lokaal, decentraal én autonoom 

geregeld waren. ‘Dit is een gouden tijd om alle lokale expertise 
die we de afgelopen eeuw verloren opnieuw op te bouwen.’

Lessen uit de 
tijd van turf en 

sprokkelhout

N
TEKST: CHRISTEL DON   BEELD: JITSKE SCHOLS
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schade van zou ondervinden. Zij verdeelden 
het sprokkelhout bovendien ook eerlijk onder 
de lokale bevolking. Datzelfde gold voor turf, 
heideplaggen, noem maar op.’ 
Volgens de hoogleraar zijn we die lokale kennis 
en vaardigheden om onze energiebronnen 
goed te kunnen reguleren de afgelopen eeuw 
kwijtgeraakt. ‘Terwijl die kennis en routines 
sinds de Middeleeuwen bij lokale bestuurders 
in de genen zaten en zelfs verankerd lagen in 
lokale wetgeving.’ 

Terug naar onafhankelijkheid
Daarom is dit een gouden tijd om de expertise 
die we kwijtraakten opnieuw op te bouwen op 
gemeentelijk niveau, volgens Lintsen. Zelf volgt 
hij met interesse hoe in zijn eigen provincie 
Brabant de gemeente Laarbeek bezig is met de 
ontwikkeling van meerdere grote zonneparken. 
‘Hoe je zo’n groot energie project lokaal opzet, 
zit zoals gezegd niet meer in ons DNA. Ik volg 
daarom met verbazing én bewondering hoe ze 
in Laarbeek die oude kennis en vaardigheden 
opnieuw vergaren en op die manier zorgen 
voor een gezamenlijk gedragen project’, vertelt 
Lintsen. ‘Het begint met een enthousiaste 
wethouder, een aantal ambtenaren en een 
burgemeester die samen hun ambities voor de 
energietransitie delen. In het ontwikkelproces 
dat daarna volgt, wordt vervolgens steeds 
rekening gehouden met lokale wetgeving en 
structuren, en samengewerkt met project
ontwikkelaars, omwonenden, het waterschap 
en ga zo maar door.’ Er wordt weleens gezegd 
dat zonneparken als hagelslag over Nederland 
worden uitgestrooid, maar als je dat zorgvuldig 
vormgeeft, zoals in Laarbeek, belooft het een 
mooie energietransitie te worden’, meent de 
hoogleraar.  

Autonomie
Tot slot heeft terugkeer naar lokale en 
decentrale energievoorzieningen nog een 
ander groot voordeel, namelijk dat we als land 
onze autonomie terugkrijgen, aldus Lintsen. 
‘Nederland is inmiddels voor 80 procent van 
zijn energievoorziening afhankelijk van het 
buitenland en dat maakt ons kwetsbaar voor 
mogelijke onderbrekingen in de aanvoer 
van energie. Rond de vorige eeuwwisseling 
was het omgekeerde het geval: we hadden 
onze eigen mijnen, turf en sprokkelhout. 
Oftewel: we waren onafhankelijk.’ Volgens 
de hoogleraar zal het nog jaren duren voor 
we weer op dat niveau terug zijn, maar hij 
wijst erop dat deze energietransitie een kans 
biedt om die onafhankelijkheid weer terug te 
krijgen. ‘De huidige berekeningen laten zien 
dat het kan.’ 

Lokaal stroom opwekken 
heeft ook als voordeel dat 
Nederland zijn autonomie 
terugkrijgt

25Ik blik terug



H.N. POST & 
ZONEN BV
TEKST: NIENKE LANDRÉ   BEELD: THIERRY SCHUT FOTOGRAFIE

et 57 jaar oude H.N. Post & Zonen 
is vooral actief als wegtranspor-
teur en vervoert bouwmaterialen 
en zeecontainers in het zwaarste 

segment (tot vijftig ton terreingewicht). Veel 
van de werkzaamheden vinden plaats op de 
Maasvlakte in Rotterdam. In 2014 werd daar 
een milieuzone ingevoerd waar alleen Euro 
6-vrachtwagens in mochten. Zo’n motor  
stoot namelijk 97 procent minder stikstof uit 
dan een oude motor van de klasse Euro 1. 
‘Het ging ons bedrijf in die tijd niet voor de 
wind. Toch besloten we te investeren in  
deze nieuwe techniek en daarmee het bedrijf 
naar een hogere milieunorm te tillen’, vertelt 
directeur Dé Post. ‘Een enorme investering,  
wat al spannend genoeg was. Vervolgens 
besloten we van duurzaamheid ons onder-
scheidend vermogen te maken onder het 
motto: Duurzaam duurt het langst.’ 

Extra duurzaamheidsstap
Toen Euro 6 de norm werd en er vrijwel geen 
enkele andere vrachtwagen in het zware seg-
ment rondreed, zocht H.N. Post & Zonen naar 
andere innovatieve duurzaamheidsoplossingen. 
‘Iedereen had het over de energietransitie, maar 
niemand wist waar het naar toe ging: wordt het 
waterstof of toch elektrisch?’, vervolgt Dé. ‘Onze 
opdrachtgevers, onder andere fabrikanten van 
bouwmaterialen, vroegen ons als transporteur 
welke duurzame stappen zij nog konden zet-
ten om aanbestedingen te winnen. Of wij niet 

konden zorgen voor elektrische trucks.  
Maar wij konden dat alléén geen handen  
en voeten geven. Toen kwamen we via een 
klant in contact met Breytner, eigenaar van 
destijds vier elektrische trucks én toegerust 
met veel kennis over emissieloos transport. 
Een verademing voor ons, want dankzij dat 
contact konden we weer een extra stap op 
duurzaamheidsgebied zetten.’

Breytner
Het Rotterdamse Breytner is geen standaard 
transportbedrijf, maar richt zich uitsluitend 
op innovatieve technologieën. ‘We zijn in 
2014 gestart als zero-emissie transporteur 
met vier elektrische bakwagens’, vertelt di-
rec teur Marie-José Baartmans. ‘Vervolgens 
hebben we ons ontwikkeld tot testbedrijf voor 
emissievrije trucks. We zijn betrokken bij veel 
onderzoeks- trajecten en subsidieprojecten, 
zowel op landelijk als op Europees niveau. 
Ons wagenpark bestaat uit vier elektrische 
bakwagens en dit jaar is er een elektrische 
kraanwagen bijgekomen. Het is niet zozeer 
onze ambitie om 500 emissieloze trucks 
te krijgen, maar veel meer om steeds die 
aller nieuwste technologieën te testen. Zo 
zijn we bezig met waterstof en met mobiele 
snellaadinfrastructuur voor vrachtverkeer. 
Het bijzondere aan Breytner is, dat we zelf 
heel actief de samenwerking zoeken met 
bestaande transportbedrijven. Dat zie je niet 
vaak in deze branche. We zoeken professionele 

H

Met de derde generatie Post aan het roer is logistiek 
dienstverlener H.N. Post & Zonen in Pijnacker een echt 
familiebedrijf. Hoe vooruitstrevend de onderneming is op 
het gebied van duurzaamheid, blijkt wel uit een bijzondere 
samenwerking met zero-emissie transporteur Breytner.  
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partijen die ons geëxperimenteer ook werkelijk 
kunnen laten landen in de praktijk en die een 
betrouwbare operatie kunnen garanderen. 
Want wij kunnen van alles verzinnen, maar de 
klant wil uiteindelijk wel gewoon zijn goederen 
van A naar B krijgen. H.N. Post & Zonen is  
zo’n partij.’ 

Gezamenlijke BV
H.N. Post & Zonen en Breytner hebben een 
gezamenlijke bv opgericht van waaruit de 
elektrische vrachtwagens gaan rijden. ‘Deze 
bv zien wij als de R&D-tak van ons bedrijf’, 
legt Dé uit. ‘Wij benaderen onze klanten met 
de vraag of elektrisch transport iets voor hen 
zou kunnen zijn, ook al is het duurder. In 2030 
wordt zero-emissie vrachtverkeer verplicht in 
de milieuzones van diverse gemeentes. Je kunt 
daar beter nú alvast ervaring in opdoen en el-
kaar helpen de kinderziektes te bestrijden, dan 
dat je pas in 2029 tegen alle opstartproblemen 
aanloopt. Wij willen onze (potentiële) klanten 
op de hoogte stellen van de mogelijkheden en 
hen daarin begeleiden. In deze transitie willen 
wij koploper zijn en meer voor onze klanten 

Duurzaam duurt 
het langst

Wie
H.N. Post & Zonen BV 

in Pijnacker

Wat
Is een samenwerking 

aangegaan met de 
Rotterdamse zero-

emissie transporteur 
Breytner.

Waar
In Nederland en 

daarbuiten.

Waarom
De transitie van 

diesel- naar 
emissieloze trucks 

moet in 2030 
volbracht zijn. Post en 
Breytner willen deze 

kennis nu al delen met 
stakeholders.  

betekenen dan alleen een partij zijn die  
goederen van A naar B rijdt. Wij hebben  
ons zo ontwikkeld van transportboer naar 
logistiek expert.’ 
 
Eind februari heeft H.N. Post & Zonen vanuit 
de gezamenlijke bv met Breytner de allereerste 
elektrische 50-tons trekker op de weg gezet. 
‘De eerste in Nederland én in Europa’, zegt Dé 
trots. ‘Wat ik enorm waardeer in de Rabobank, 
is dat hun assetmanagers de financiering van 
een elektrische truck hetzelfde behandelen 
als die van een dieseltruck. Ze weten alles over 
de dieseltruckmarkt, maar elektrisch is relatief 
onbekend en onzeker. En toch financiert de 
bank beide types op dezelfde manier. Dat vind 
ik echt bijzonder.’ Vanuit het Innovatiefonds 
heeft het samenwerkingsverband tussen  
Post en Breytner onlangs een donatie ont-
vangen. ‘De donatie is bestemd voor de 
realisatie van de snellaadpalen voor elektrische 
vrachtwagens’, legt Marie-José uit. ‘Die zijn er 
namelijk nog niet. Daarmee laat de bank zien 
dat zij onze innovatieve initiatieven ondersteu-
nen. Zo’n geste is natuurlijk super; wij ervaren 
dat echt als steun. Maar wij willen ook zelf iets 
brengen naar de Rabobank. Daarom delen wij 
graag onze kennis en ervaring uit bijvoorbeeld 
een elektrische casus met de assetmanagers 
van de bank. In dat opzicht zien wij de bank 
ook als projectpartner.’ 
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Nederland mag dan een klein landje zijn, 
de regionale verschillen zijn soms groot. 
Waar de Randstad bijvoorbeeld kampt met 
grote woningnood en bereikbaarheid, is 
in de grensgebieden goed onderwijs en 
werkgelegenheid vaker een punt van zorg. 
En ook binnen de regio’s kan het aardig 
verschillen, antwoordt Kenan Yildirim, 
voorzitter van de raad van commissarissen 
van Rabobank regio Den Haag, op de vraag 
waar de grootste uitdaging ligt voor Leiden-
Haaglanden. ‘Leiden, Delft en met name  
Den Haag hebben een grootstedelijk karakter; 
de Bollenstreek en het Westland zijn meer 
ruraal met een economie die vooral draait 
op bloemen, groente, fruit en vis. Nog een 
verschil: in de steden halen studenten de 
gemiddelde leeftijd sterk omlaag, in de rurale 
gebieden is juist sprake van vergrijzing. En met 
name Den Haag kent qua bevolking een grote 
diversiteit, wat ook weer een geheel eigen 
dynamiek geeft.’
 
Noordzeeboerderij
Maar er zijn ook uitdagingen die voor  
deze hele regio gelden. Twee daarvan  
hebben wat Yildirim betreft topprioriteit:  
de energietransitie en de sociale cohesie.  
Op het gebied van die transitie is volgens 
Yildirim al veel gaande, ook binnen de glas-
tuinbouw en de visserij, waar echt een grote 
slag gemaakt moet worden. ‘Zo werken telers  
in het Westland bijvoorbeeld al veelvuldig  

met duurzame energiebronnen en zijn er 
steeds meer bedrijven die het anders en vooral 
ook beter aanpakken. Een geweldig voorbeeld 
vind ik de Noordzeeboerderij waar – net buiten 
de windmolenparken voor de kust – algen 
worden gekweekt voor voedingsproductie. 
Het laat zien dat creativiteit, innovatie en on-
dernemerschap goed hand in hand kunnen 
gaan. Maar een feit is: we vechten tegen de 
klok. Om de duurzaamheidsdoelstellingen 
van 2050 te halen, moet het ambitieniveau 
omhoog en hebben we iedereen nodig.’

Kloof tussen arm en rijk
Over de sociale cohesie maakt Yildirim zich 
meer zorgen: ‘Ik zie het om mij heen’, zegt hij, 
‘de kloof tussen arm en rijk, werkenden en 
werklozen, en ouderen en jongeren wordt 
steeds groter. Sommige groepen vallen 
overal buiten de boot. Het maatschappelijk 
debat richt zich te veel op verschillen en op 
extremen, op links en op rechts. Dat vind ik 
zorgwekkend. De komende jaren zal er hard 
gewerkt moeten worden aan het versterken 
van de verbinding tussen groepen in de 
samenleving. Daar moeten we nu echt samen 
de schouders onder zetten. We zouden beter 
naar elkaar kunnen luisteren om de negatieve 
beeldvorming die mensen nu soms van elkaar 
hebben, te veranderen.’  

Wat zijn de grote uitdagingen in deze regio?  
De energietransitie en de sociale cohesie hebben 

topprioriteit, zegt Kenan Yildirim van Rabobank. Vooral over 
die cohesie maakt hij zich zorgen. ‘De komende jaren zal 

er hard gewerkt moeten worden aan het versterken van de 
verbinding tussen groepen in de samenleving.’

Samen de schouders 
eronder

TEKST: DEIRDRE ENTHOVEN   ILLUSTRATIE: GEMMA PAUWELS
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Gelukkig is die kloof niet overal zo diep, onder 
meer doordat meerdere organisaties zich actief 
richten op het verbinden van mensen. Neem 
Vitis Welzijn in het Westland, een organisatie 
die zich met ruim twaalfhonderd vrijwilligers 
en zeventig medewerkers inzet om mensen te 
ondersteunen in het maatschappelijke leven. 
‘Ik herken de zorgen’, zegt directeur Liesbeth 
Koornneef. ‘Eenzaamheid en armoede nemen 
toe, dat is een feit. Die ontwikkeling was al 
zichtbaar en is door corona in een versnelling 
gekomen. Mensen zijn nog meer op zichzelf 
teruggeworpen. Hoe gaat het met je buurman? 
Redt die alleenstaande collega die al maanden 
thuis zit het eigenlijk wel? Het is goed dat er 
wordt opgeroepen om meer op elkaar te letten.’ 
Dat de kloof tussen groepen toeneemt, ziet 
Koornneef met name in de media uitvergroot 
worden. Niet als zij om zich heen kijkt. ‘Er zijn 
zoveel mensen die graag iets voor een ander 
willen doen. Ook dat liet corona zien. Tijdens 

de eerste lockdown was het aanbod van 
vrijwilligers zelfs groter dan de hulpvraag;  
van chauffeurs die mensen kunnen vervoeren 
tot hulpmaatjes die je om een boodschap  
kunt sturen. En bij onze reguliere diensten 
zetten vrijwilligers zich het hele jaar in, 
bijvoorbeeld met het geven van taalles of 
fietsles aan nieuwkomers, het helpen met 
opvoedvragen of het invullen van lastige 
formulieren. De groep vrijwilligers is net zo 
divers als de groep die ondersteuning nodig 
heeft. En degene die ondersteuning krijgt, 
wordt uiteindelijk vaak ook weer vrijwilliger.’
 
Ogen en oren van de buurt
Vitis heeft in de verschillende ‘kernen’ van 
het Westland wijkcentra, waar mensen elkaar 
ontmoeten, en buurt-informatiepunten, 
waar vrijwilligers, sociaal makelaars en 
welzijnsadviseurs dagelijks bezig zijn om  
die ondersteuning te bieden.  
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‘Sociaal makelaars zijn de oren en ogen van  
de buurt’, vertelt Koornneef. ‘Ze staan in 
nauw contact met de mensen die er werken 
en wonen en hebben altijd hun voelsprieten 
uitstaan. Ze zijn betrokken en vragen door, 
waardoor ze snel weten wat er speelt en 
waar misschien ondersteuning nodig is. 
En vervolgens brengen zij die mensen in 
contact met een vrijwilliger of professional. 
Onze jongerenwerkers doen hetzelfde voor 
jongeren tot 23 jaar. Zij zijn actief op plaatsen 
waar veel jongeren aanwezig zijn, op straat  
en online. Via bijvoorbeeld Instagram maken 
ze contact en bieden hulp bij problemen thuis, 
op school of met financiën.’
De medewerkers van Vitis Welzijn zijn flexibel 
en creatief, en bedenken steeds weer nieuwe 
manieren om vooral de drempel om hulp te 
vragen te verlagen. Bijvoorbeeld via het online 
platform westlandvoorelkaar.nl, waarop vraag 
en aanbod samenkomen. ‘Een vereniging 
plaatst er bijvoorbeeld een oproep voor een 
nieuwe voorzitter’, legt Koornneef uit. ‘Of een 
vrijwilliger biedt zich aan om wekelijks met 
iemand op pad te gaan; zo weten mensen in 
de buurt elkaar ook te vinden zonder dat wij 
eraan te pas komen.’ 
Een ander verbindend programma dat afge
lopen winter voor het derde jaar plaatsvond, 
was ‘Westland Ontmoet’. ‘Daarbij werd elke 
Westlander uitgenodigd om een ontmoeting 
met een ander te organiseren.’
 
Ontroerend
Koornneef weet niet waar te beginnen als 
haar gevraagd wordt te vertellen wat al die 
initiatieven opleveren. ‘Mensen die onder 
de naam ‘de Strandvegers’ wekelijks de op
gang naar het strand schoonhouden zodat 
deze voor iedereen toegankelijk is. Of de 
mevrouw die aanklopte voor hulp bij haar 
belastingaangifte, maar die eigenlijk verlegen 
zat om een praatje. Er zijn zoveel mooie voor
beelden die laten zien hoe sterk die sociale 
cohesie soms juist is’, zegt ze. 
Het ontroert haar zichtbaar als zij vertelt 
hoe een groep mannen het leven van een 

weduwnaar weer een positieve draai gaf.  
‘De vriendengroep die elk jaar een weekendje 
op stap ging zei: “Die borrel drinken we hoe 
dan ook, maar we zouden dat graag vooraf 
laten gaan door een actie voor een ander.” 
Een van onze sociaal makelaars koppelde hen 
aan een man die sinds het overlijden van zijn 
vrouw verkommerde in zijn huisje. Ze knapten 
zijn huis op en brachten oude, kapotte spullen 
weg. De ogen van die man glommen weer. 
“Ik heb er weer helemaal zin in”, zei hij en 
trakteerde de mannen op een stroopwafel. 
Weet je, voor die vriendengroep was het een 
dag klussen, voor die man betekende het een 
nieuwe start.’
 
Werk is de motor
‘Dit soort initiatieven laat zien dat ook voor de 
grote, landelijke uitdagingen juist een lokale 
aanpak uitstekend werkt’, zegt Kenan Yildirim. 
‘Dat geldt zowel voor het versterken van de 
sociale cohesie als voor de energietransitie. 
Je kunt niet blind op elk gebied een standaard
oplossing plakken. Het is essentieel dat je oog  
houdt voor wat er ter plekke speelt. Om te  
weten wat werkt, maar vooral ook om mensen  
te motiveren. Ik woon iets buiten Den Haag  
in een historisch, oud dorp. Daar is het 
lastiger om de omslag naar duur zame  
ener giebronnen te maken dan bijvoorbeeld  
in een nieuwbouwwijk. Maatwerk is ook hier  
de sleutel om die grote, noodzakelijke slag 
te maken.’
Als het aan Yildirim ligt, kan de politiek nog 
wel concreter een steentje bijdragen aan 
het versnellen van de ontwikkelingen op het 
gebied van verduurzaming en het verbinden 
van mensen. ‘Bijvoorbeeld door de regelgeving 
te vereenvoudigen. Een sport complex in mijn 
buurt heeft de middelen en de wil om over te 
stappen op duurzame energie, maar omdat 
de sportfaciliteiten onder twee verschillende 
gemeenten vallen, krijgt de vereniging te 
maken met zo veel administratieve rompslomp 
dat het proces wordt ontmoedigd.’
En als het gaat om het verbinden van mensen 
moet het kabinet wat betreft Yildirim groot 
inzetten op het steunen van bedrijven en 
werkgelegenheid, want daarmee haal je 
mensen uit een isolement. ‘Door het werk  
betaald of vrijwillig  ontwikkelen mensen een 
sociaal netwerk en zijn zij actief betrokken in 
het maatschappelijk leven. Werk is echt de 
motor achter sociale cohesie.’ 

Voor de vrienden 
was het een dag 
klussen, voor hem 
een nieuwe start

Coöperatief 
Convenant

De coronacrisis 
raakt ons allemaal. 

Als coöperatieve 
bank geloven we 

dat we hier als land 
sterker uitkomen 

als saamhorigheid 
en solidariteit de 

boventoon voeren.  
Daarom werken 
we toe naar een 

Coöperatief 
Convenant voor 

Nederland.  
Dit doen we samen 
met leden, klanten, 

medewerkers en 
beleidsbepalers uit 
het hele land. Een 
plan met input uit 
de veertien regio’s 

van Rabobank, 
dat dient als een 

toekomstplan voor 
Nederland én om 
de verschillende 

regio’s te 
versterken. In het 
voorjaar van 2021 

bieden we het 
convenant aan het 

nieuwe kabinet 
aan. Meer weten? 

Scan dan de  
QR-code.

31Hier en daar



p mijn negentiende jaar werd ik al lid van de 
Rabobank en bezocht ik jaarlijks de toenmalige 
algemene ledenvergaderingen. Ik vond de 
ontstaansgeschiedenis en het coöperatieve 

gedachtegoed buitengewoon fascinerend. De oorsprong 
van de Rabobank ligt in de lokale kredietcoöperaties, ruim 
125 jaar geleden opgericht voor betere kredietverlening op 
het platteland. Zo kregen partijen die dat eerst niet hadden 
toegang tot de kapitaalmarkt. Marktpartijen kwamen samen 
in een coöperatie: de ene partij had geld over, de andere 
had te weinig. Degene die geld overhad, leende tegen een 
vergoeding een bedrag aan een ander die geld te kort kwam. 
Met als doel een beter bestaan voor de meest kwetsbaren. 
In ieders belang elkaar helpen, want samen ben je het 
hogere doel. Zo raakte ik in de ban van de Rabobank en 
ben er zeventien jaar lang ook als bestuurder of commissaris 
bij betrokken geweest. Eerst als lid van het bestuur, later 
als voorzitter. Na de fusie in 2008 kwam ik in de raad van 
commissarissen, eerst als lid en vicevoorzitter en daarna als 
voorzitter. In die hoedanigheid heb ik deze maand afscheid 
genomen. En ja, ik ga het zéker missen.
 
Want wat ís het fascinerend, die verregaande ledeninvloed. 
Dat leden gezamenlijk de koers van de bank kunnen bepalen, 
zowel lokaal als landelijk en inmiddels ook op wereldwijd 
niveau. Het idee van samen sta je sterker loopt ook als een 
rode draad door mijn leven. Als lid van een kerkelijke ge-
meenschap bijvoorbeeld, waarin we elkaar en ook anderen 
helpen en dienen. In het dagelijks leven ben ik directeur 
van een goede-doelenorganisatie. Er zijn altijd mensen die 
het minder getroffen hebben dan jij: wat kun je voor hen 
doen? Als je elkaar helpt, dan word je daar allebei beter van. 
Dat is een gezamenlijk belang. Ik ben ervan overtuigd dat 
als mensen de tijd nemen om naar elkaar te luisteren, ze die 
gezamenlijke belangen absoluut vinden. Ook al lijken ze in 
eerste instantie lijnrecht tegenover elkaar te staan. 
 
Als ik terugkijk op zeventien jaar Rabobank, dan springt er 
voor mij één ding uit: de initiatieven van leden die echt het 
verschil in de lokale gemeenschap maken. Ideeën die mede 
dankzij donaties uit onder andere het Coöperatiefonds gere-
aliseerd kunnen worden. Dat zijn voor mij de echte hoogte-
punten, waarbij ik steeds denk: dát is waarvoor ik het doe.
 
In een steeds sneller veranderend bancair landschap denk 
ik dat de Rabobank dicht bij haar roots moet blijven. En zich 
continu moet blijven afvragen hoe zij als coöperatieve bank 
het verschil kan blijven maken. Blijf trouw aan de oorsprong 

van de bank en zorg dat het financieel 
eerlijker wordt voor iedereen. Het 
mooie van de Rabobank is dat de 
leden het uiteindelijk voor het zeggen 
hebben. Dus ik zou de leden willen 
oproepen: doe jezelf niet te kort en 

pak je rol in het belang van de samenleving. De Rabobank 
kan het verschil maken, maar in welke mate hangt uiteindelijk 
af van de bereidheid van de leden om zich daar echt voor in 
te zetten. 
 
Het voorzitterschap van de raad van commissarissen is een 
nevenfunctie, waar je geen veertig uur per week mee vult. 
Maar wel zo’n anderhalve dag. Het gekke is alleen, dat die 
gewonnen tijd zich straks op wonderbaarlijke wijze vanzelf 
vult. Ik heb in 2007 een master Informatiemanagement ge-
volgd aan de Universiteit van Tilburg. Daar was ik twee dagen 
per week mee bezig, een jaar lang. Toen ik mijn master had 
behaald, dacht ik twee dagen in de week over te houden 
voor andere dingen. Maar kennelijk werkt dat niet zo en rol je 
van het een zo weer in het ander. Dus ik ben niet bang dat ik 
me nu ga vervelen.
 
Maar missen ga ik het wel, en niet zo’n beetje ook. Ik ben 
geen voorzitter en ook geen lid meer van de raad van 
commissarissen. Heel veel dingen die ik voor de bank zowel 
op lokaal als op landelijk niveau deed, zijn voltooid verleden 
tijd. Tuurlijk ga ik dat missen. Maar wat ik het allermeest zal 
missen, zijn de mensen. Ik heb zo ontzettend veel mooie 
mensen binnen de Rabobank mogen ontmoeten en met 
hen mogen samenwerken de afgelopen jaren. Om van hen 
afscheid te nemen, dat vind ik nog het lastigste. 
 
Ik heb me al die jaren met hart en ziel voor de bank en 
haar leden ingezet, heb heel veel geleerd en ervaringen 
opgedaan die ik nooit had willen missen. Mooi en waardevol 
dat ik dat heb mogen doen. Dank aan jullie allemaal voor het 
vertrouwen en de fijne samenwerking. Het ga je goed.

John Maasland
voorzitter raad van commissarissen

Wat ik het 
allermeest ga 
missen, zijn  
de mensen
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‘HET TRAINEESHIP HEEFT ME ZOVEEL GEBRACHT’
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Werken aan je persoonlijke ontwikkeling, iets goeds 
doen voor de samenleving én ontdekken waar je 
talenten liggen. Het kan allemaal met het programma 
Vrijwillig Traineeship van Vitis Welzijn.
In dit half jaar durende traject doen jongeren vrijwilligers-
werk bij drie maatschappelijke organisaties. Elke twee maan-
den gaan ze bij een andere organisatie aan de slag. Yareck 
Budwilowitz (23) uit Wateringen is een van de 22 trainees en 
actief bij het distributiecentrum van de Voedselbank. ‘Ik heb 
moeite met concentratie en werkdruk. Als mij verteld wordt 
dat iets nú af moet, ga ik enorm stressen. Na mijn opleiding 
ben ik als orderpicker gaan werken, maar vanwege mijn 
problemen ben ik gestopt. Ik wist wel dat ik heel graag weer 
aan het werk wilde, maar wát dan? Ik heb bijna een half jaar 
thuisgezeten. Ondanks de klusjes voor familie was mijn 
leven saai, zonder doel en zonder sociale contacten.  
Mijn begeleider bij Patijnenburg in Naaldwijk 
 
 
 

wees me op het Vrijwillig Traineeship. Dat sprak me 
meteen aan! Je kunt verschillende sectoren uitproberen 
en doet nieuwe vaardigheden én sociale contacten op. 
Ik kwam bij het distributiecentrum van de Voedselbank 
terecht, ook als orderpicker. Het fijne is dat niemand hier 
druk op me legt. De rust die mij dat geeft, zorgt ervoor dat 
ik juist snel kan werken. Het bevalt me zo goed, dat ik me 
hier bovenop de vier verplichte uren per week nog eens 
vier uur extra inzet. En als ik straks doorstroom naar een 
andere organisatie, blijf ik hier gewoon actief als vrijwilli-
ger. Het traineeship heeft me nu al zoveel gebracht!’ 
 
Heb jij een tussenjaar, zoek je extra uitdaging naast je 
studie of wil je weten welk vrijwilligerswerk bij jou past?  
En ben je tussen de 16 en 27 jaar? Kijk dan op  
www.vrijwillig traineeship.nl.  

Vrijwilliger



Duurzaam ondernemen
Verduurzaming van Delftse 
bedrijven(terreinen) 

De energietransitie is ook in het gebied van 
Zuid-Holland Midden een grote uitdaging die 
we met elkaar aan moeten gaan. Rabobank 
speelt hierin een actieve rol en pakt haar 
verantwoordelijkheid. Om zakelijke verduurza-
ming verder aan te jagen, bieden de gemeente 
Delft en Rabobank een gratis energiescan aan 
van Stichting Energieke Regio. Deze scan is 
om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om 
te verduurzamen, hierin slim te investeren en 
deze investering terug te verdienen.

Ondernemers met groei-
ambitie ondersteunen
Bird Control Group - 
Vogelverschrikker 2.0
Vanuit het Innovatiefonds ondersteunt de 
Rabobank innovaties, zoals de vogelverschrik-
ker 2.0 van Bird Control. Bird Control verjaagt 
vogels op diervriendelijke wijze: met laserlicht. 
Alleen al de agrarische sector in Nederland 
ondervindt jaarlijks zo’n 30 miljoen euro aan 
schade door vogels. Door de diervriendelijke 
innovatie zijn leeggevreten fruitboomgaar-
den en akkers verleden tijd. De Rabobank 
ondersteunt het bedrijf in het realiseren van 
hun groeiambitie door het bieden van kennis, 
financiën en netwerk.

Duurzamer wonen
Rabobank biedt u erkende 
adviseurs duurzaam wonen

Het is een grote maatschappelijke opgave: 
de overgang naar schone energie in de 
Nederlandse woningmarkt. Als huisbankier 
van de energietransitie zetten we ons in om 
duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar te 
maken. Dit doet de bank o.a. door financieel 
adviseurs op te leiden tot erkende en gecerti-
ficeerde adviseurs duurzaam wonen bij onze 
lokale bank. Hierdoor kunnen zij huiseigenaren 
op een professionele wijze adviseren over het 
verduurzamen van de eigen woning.

De samenleving versterken 
met Rabo ClubSupport en Rabobank Coöperatiefonds

Door de inzet van een deel van de winst, het coöperatief dividend, krijgen veel lokale clubs, 
stichtingen en initiatieven ondersteuning. Dit doen we met het Rabobank Coöperatiefonds 
en Rabo ClubSupport. Afgelopen jaar wezen de leden uit de themagroep Coöperatiefonds 
bedragen toe aan maatschappelijke initiatieven uit de regio die ondersteuning nodig hadden. 
Ook brachten onze leden bijna 15.000 stemmen uit op de doelen die de 177 clubs en 
stichtingen willen realiseren met de cheque van Rabo ClubSupport. Daarnaast maakten we 
in 2020 extra dividend vrij voor initiatieven die werden geraakt door de coronacrisis én voor 
initiatieven die juist door de coronacrisis werden gestart om de samenleving te ondersteunen.

Samen maken we de regio graag sterker. Dat doen we door onze financiële 
middelen, ons netwerk en onze kennis in te zetten voor een betere en meer 
duurzame samenleving. Lees hieronder voorbeelden van hoe we dat doen.

TEKST: RIANNE VAN BEIJEREN  ILLUSTRATIE: GEMMA PAUWELS
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Bekijk de maatschappelijke impact in jouw regio 
en de rest van het land: www.rabo.nl/impact2020 



TEKST: DEIRDRE ENTHOVEN   BEELD: SANNE DONDERS

‘Laat ik eerst mijn eigen huis onder handen nemen, 
dan weet ik pas goed wat ik mijn klanten adviseer’, 
dacht Peter Roos, eigenaar van loodgieter- en 
installatiebedrijf Roos en la Fleur in Hillegom.  
Hij verduurzaamde zijn woning uit 1890 en bracht  
die van energielabel G naar AA+.

‘Helaas heeft het verduurzamen van een 
woning een negatieve lading in de media 
gekregen’, begint Peter Roos. ‘Het zou te duur 
zijn, onbegonnen werk om je huis goed te 
isoleren, een warmtepomp zou te veel lawaai 
maken en alternatieve vormen van energie 
zouden helemaal niet zo duurzaam zijn als ons 
wordt voorgehouden. Maar veel bezwaren zijn 
ongefundeerd. En wat betreft de kosten: ja, het 
is duur, maar het levert ook veel op.’

Eigen ervaring
Na een korte carrière als servicemonteur in 
loondienst had Roos jarenlang een eigen café. 
Maar in 2007 begon hij zijn eigen loodgieter- 
en installatiebedrijf. ‘In de horeca stond ik stil. 
In de techniek gaan de ontwikkelingen steeds 
verder. Hier kan ik in blijven groeien.’ Al snel 
raakte hij geboeid door de mogelijkheden op 
het gebied van duurzamere energieoplossin-
gen. Toen zijn eigen woning aan renovatie toe 
was, greep hij dat aan om het huis ook meteen 
zo duurzaam mogelijk te maken. ‘Doordat ik in 
de energiesector werk, weet ik wat er allemaal 
kan op het gebied van verduurzaming, maar 
ik merkte ook dat klanten denken dat er vooral 
veel haken en ogen zitten aan die stap. 

Een energie
rekening van  
7 euro p/m

36 Rabo &Co



Ik dacht: als ik nu mijn eigen woning aanpak, 
kan ik uit eigen ervaring vertellen wat het 
proces precies inhoudt, qua kosten en qua 
opbrengst.’
Zijn woning kreeg om te beginnen een 
nieuwe binnenschil. ‘Tegen de stenen muren 
zit nu een laag dampfolie, isolatiemateriaal, 
hout en ten slotte gips. We hadden al dubbel-
glas, maar de achtergevel hebben we vrijwel 
helemaal vernieuwd. En we legden overal 
vloerverwarming. Daarbij betekent isoleren 
ook dat je goed moet ventileren. Wij hebben 
daarvoor een zogenaamde warmteterug-
win-unit geplaatst, maar het kan ook  
eenvoudiger, met raamroosters.’ 
De tweede stap was het vervangen van de 
warmtebronnen. In de tuin plaatste Roos een 
luchtwarmtepomp die met name in de herfst 
en winter draait om warmte aan te voeren. 
In de zomer pompt hij koud water door de 
leidingen ter koeling. Op het dak legde Roos 
zonnepanelen en -collectoren. ‘Bij zonnig weer 
verwarmen die water in een vat dat vervolgens 
werkt als warmte-accu voor het huis.’

Liever een nieuwe keuken
Het was alles bij elkaar een ingrijpende opera-
tie, vertelt Roos. Ook vergde het natuurlijk een 
flinke investering. Zo’n duurzame warmte-in-
stallatie kost zo’n 30.000 euro. ‘Maar’, zo bena-
drukt Roos, ‘je kunt ook beginnen met kleine 
stapjes, bijvoorbeeld met het goed isoleren en 
ventileren van je woning en pas later overstap-
pen op duurzame warmtebronnen.’
Als mensen een nieuw huis kopen, besteden 
ze hun geld echter liever aan een nieuwe 
keuken en badkamer. ‘Begrijpelijk’, vindt Roos, 
‘maar ook een gemiste kans. Verduurzaming 
zie je misschien niet meteen in het interieur, 
maar het levert wel veel op. Alleen al op het 
gebied van wooncomfort. Het is nu zo stil in 
huis, de buren horen we helemaal niet meer. 

Duurzame 
woonkansen
Een duurzaam 

huis kan je veel 
opleveren. 
Een lagere 

energierekening, 
meer wooncomfort 
en je draagt bij aan 

een beter milieu. 
En er zijn meer 
momenten om 

te verduurzamen 
dan je denkt. Als 

je een huis koopt, 
bouwt of verbouwt. 

Maar ook als je 
je hypotheek 

aanpast. Wil jij 
ook duurzaam 

wonen? Informeer 
dan bij je lokale 

Rabobank hoe jij 
jouw duurzame 

woonkansen kunt 
benutten.

De pomp hoor je alleen in de tuin zachtjes 
zoemen. En door de vloerverwarming heeft 
elke ruimte zijn eigen, gewenste temperatuur.’
De woning ging van energielabel G naar AA+, 
de energierekening van 260 euro naar 7 euro 
per maand. ‘Een spectaculaire daling natuurlijk,  
winst.’ 
Natuurlijk heeft niet iedereen het benodigde 
bedrag voor verduurzaming achter de hand. 
Maar aan wie dat wel heeft, wil Roos zeggen: 
‘Investeer het in je huis. Ter waardevermeer-
dering, maar bovenal voor het klimaat. Vooral 
daarvoor moeten we deze slag nu massaal 
maken. Dus maak een stappenplan, laat je 
informeren en zoek uit welke subsidies er zijn.’

Verduurzamingslening
Roos laat met zijn eigen huis nu vaak zien wat 
er mogelijk is en heeft zo al veel mensen ge-
inspireerd hetzelfde te doen. ‘Maar er zou veel 
meer voorlichting over moeten komen’, besluit 
hij. ‘En hypotheekverstrekkers bieden steeds 
vaker een speciale verduurzamingslening aan, 
tegen een gereduceerde rente en soms met 
ruimere voorwaarden. Met gezamenlijke inzet 
kunnen we het proces echt vlot trekken.’ 

Ja, 
verduurzaming 
is duur, maar het 
levert ook veel op
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Zo blijf je als 
thuiswerker duurzaam 

in beweging
TEKST: REDACTIE RABO &CO   ILLUSTRATIE: JAN ROTHUIZEN
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Sinds de uitbraak van het coronavirus is een 
op de drie Nederlanders minder gaan sporten, 
zo blijkt uit een onderzoek van sportkoepel 
NOC*NSF. Daarnaast bewegen veel thuis
werkers structureel minder, nu ze niet meer 
(dagelijks) met de fiets naar het werk gaan, 
geen sprintjes meer hoeven te trekken om  
de trein te halen of op kantoor een paar keer 
extra de trap kunnen nemen.
De coöperatieve Rabobank vindt het belangrijk 
dat iedereen gezond en vitaal blijft. Enerzijds 
werken we daarom nu al een jaar zoveel 
mogelijk thuis, om besmettingen met het co
ronavirus te voorkomen. Tegelijk moedigen we 
iedereen van harte aan om thuis in beweging 
te blijven.
Dit kan al met simpele oefeningen die je  
achter je computer kunt uitvoeren. Van een 
paar kniebuigingen, iedere keer voor je gaat 
zitten, tot tijdens het telefoneren met je vrije 
hand ‘gewichtheffen’ met een fles water (of 
een ander zwaar voorwerp). En natuurlijk  
kun je ook thuis altijd een paar keer extra de 
trap op en af lopen. Het staat misschien een 
beetje gek, maar niemand die je ziet.
Op zoek naar meer routines om thuis in  
beweging te blijven, hebben we kunstenaar  
Jan Rothuizen gevraagd om ons te inspireren 
met creatieve oefeningen die iedereen thuis, 
in de werkkamer, kan uitvoeren. Maar voor 
wie ‘yoga typen’ of ‘plankend mailen’ nog een 
brug te ver is, zijn er ook makkelijkere manieren 
om duurzaam in beweging te blijven.
Heb je er bijvoorbeeld weleens aan gedacht 
om tijdens je lunchpauze gewoon een uurtje 
te gaan wandelen?
Speciaal om alle thuiswerkers van Nederland 
te stimuleren om naar buiten te blijven gaan, 
en meer te gaan wandelen, is Rabobank de 
podcastserie Op Pad Met … gestart. In deze 
serie gaan journalisten Max Christern en 
Sander Heijne om beurten wandelen met  
een bekende topsporter, kunstenaar of 
politicus, en spreken ze over hoe corona hun 
blik op de wereld heeft veranderd. Over de 
lichtpuntjes die ze zien. En over hun plannen 
en ambities voor na de pandemie.
De podcastserie is een cadeautje van de 
coöpe ratieve Rabobank voor alle mede 
werkers én leden die graag luisteren naar 
een goed gesprek. Bijvoorbeeld tijdens een  
mooie wandeling. 

Om thuiswerkers te stimuleren 
om in beweging te blijven,  
lanceert Rabobank de podcast 
Op Pad Met … 

39Hoe blijf je fit?

Benieuwd? Scan dan de  
QRcode voor meer informatie, 
of beluister Op pad met …  
in je favoriete podcastapp.



Geen handen schudden, thuiswerken en afstand bewaren - als de corona-epidemie 
ons íets leert, is het wel dat we goed in staat zijn om in korte tijd ons gedrag 

drastisch aan te passen voor een collectief doel. Dat geeft hoop voor het bezweren 
van een nog veel groter vraagstuk: de klimaatcrisis. Vier lessen.

TEKST: CHRISTEL DON   BEELD: BAS LOSEKOOT   

Leert corona ons 
lessen voor de 

klimaatcrisis?
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e gelijkenissen tussen de corona-epidemie en de klimaat-
crisis zijn talrijk, waarbij de belangrijkste overeenkomst 
is dat beide crises gaan over een collectief vraagstuk 
dat alleen maar kan worden opgelost door een massale 
gedragsverandering. Oftewel: de mens moet ingesleten 

patronen loslaten, iets wat we als gewoontedieren niet altijd even makkelijk 
vinden. Onze reactie op de corona-pandemie bewijst echter dat we 
ertoe in staat zijn en dat is goed nieuws. Want volgens deskundigen is 
de impact die corona op ons leven heeft nog niets vergeleken met de 
gevolgen van klimaatverandering voor de mens. De hoogste tijd dus  
om in kaart te brengen welke lessen corona ons leert. 

Les 1: De overheid moet de klimaatproblematiek  
expliciet erkennen 
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de overheid de klimaatproblematiek 
erkent, maar dat is het allesbehalve. Dit zegt lector Psychologie voor een 
Duurzame Stad Reint Jan Renes. Zo heeft hij Mark Rutte nog nóóit op  
televisie horen zeggen dat CO2-uitstoot dé uitdaging is voor de komende 
dertig jaar en dat we er samen alles aan moeten doen om die uitstoot 
te laten dalen. Integendeel, zegt Renes, ‘vorig jaar zei Rutte zelfs nog dat 
we niet moeten doorslaan met de klimaatdoelen en dat we nog best 
een barbecue kunnen aansteken. Stel je voor dat hij dezelfde laconieke 
houding zou hebben met betrekking tot afstand houden en zou zeggen 
dat we niet moeten overdrijven met die anderhalve meter - zo’n opmer-
king zou zijn beleid compleet ondermijnen.’ 
Volgens Renes zou het helpen als het klimaat, net als corona, werd  
uitgeroepen tot nationale crisis, omdat die erkenning cruciaal is om 
mensen tot ander gedrag te motiveren. ‘Denk maar terug aan maart 
2020: al weken voelden we de dreiging van het naderende virus, maar 
pas toen de premier op 16 maart vorig jaar live het land toesprak, 
werd de ernst van de situatie echt duidelijk. Daarna volgde een reeks 
persconferenties met updates over wat wel en niet kon die de urgentie 
voortdurend moesten onderstrepen. Erkenning schept draagvlak voor 
verandering. Doordat de overheid vrijwel elke dag benadrukte dat er 
een crisis was, ontstond er in het land de behoefte aan collectieve actie.’

Les 2: Stel duidelijke doelen, kom met gedrags
maatregelen en help mensen om zich daaraan te houden
Aan het begin van de coronacrisis kwam de overheid met een aantal 
duidelijke gedragsregels - geen handen schudden, op anderhalve meter 
afstand blijven van elkaar, vaak handen wassen - die als doel hadden 
om het aantal besmettingen binnen de perken te houden, zodat de 
zorg niet overbelast zou raken. Zulke duidelijke doelen met een aantal 
bijpassende gedragsregels hebben we nog niet als het gaat om de 
aanpak van de klimaatcrisis. ‘We zouden eerst moeten afspreken welke 
gedragingen de CO2-uitstoot drastisch verlagen; van minder vlees eten 
tot het isoleren van je huis en minder vervuilend vervoer’, legt Renes uit. 
‘We hebben nu een Outbreak Management Team, maar er zou ook een 
Climate Management Team moeten komen dat alles weet over het 
klimaat en dat uitzoekt wat de vijf belangrijkste gedragsregels worden 
om klimaatverandering tegen te gaan.’ 
Dat klimaatvriendelijke gedrag moet de overheid echter wel faciliteren, 
zegt hoogleraar omgevingspsychologie Linda Steg. ‘Je kunt wel verlangen 
dat alle burgers hun huis energieneutraal maken, maar als dat duizenden 
euro’s kost, kun je er niet van uitgaan dat iedereen dat zomaar kan betalen. 
Tijdens corona werden voorzieningen getroffen zodat mensen konden 
thuiswerken, er was financiële compensatie voor wie omzet miste, noem 
maar op. Door een dergelijke ondersteunende context te creëren, stel je 
mensen in staat te handelen in overeenstemming met wat ze belangrijk 
vinden: de kwaliteit van natuur en milieu beschermen.’ 
 

Les 3: Maak een dashboard met de stand van zaken 
over het klimaat in Nederland 
Het probleem bij klimaatverandering is dat het gevaar vaak niet duidelijk  
is en dat mensen niet weten wat ze er zelf tegen kunnen doen, legt Steg 
uit. Dat was bij de coronacrisis anders. ‘We kregen dagelijks cijfers te zien 
die begrijpelijk en persoonlijk relevant waren, zoals ziekenhuisopnames  
en overlijdens. Dat versterkt het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel 
van mensen en dus ook het draagvlak om actie te ondernemen.’ 
Wat zou er gebeuren als we behalve een corona-dashboard ook een 
klimaat-dashboard zouden hebben waarop we de capaciteit van de 
aarde kunnen aflezen? Waar we de CO2-uitstoot in Nederland in een 
curve zien, de toestand van de dijken, de waterstand en noem maar 
op? Volgens hoogleraar risicomanagement Theo Kocken is dat een 
goed idee, míts je tegelijkertijd laat zien wat die cijfers betekenen voor 
de toekomst. ‘Kale cijfers doen de meeste mensen niks, ze zijn vaak 
pas bereid om actie te ondernemen als je expliciet visualiseert dat die 
cijfers bijvoorbeeld betekenen dat we over dertig jaar moeten dealen 
met jaarlijkse dijkdoorbraken en heftige stormen. Willen we de wereld 
zo voor onze kinderen en kleinkinderen achterlaten? Als mensen door 
visualisatie echt de angst voelen, is de kans aanzienlijk groter dat ze dat 
willen voorkomen.’ Tegelijkertijd kun je via zo’n dashboard wel laten zien 
dat gedragsmaatregelen zin hebben, stelt Renes. ‘Juist bij collectieve uit-
dagingen is het van belang dat we inzichtelijk maken dat ons handelen 
nut heeft - je moet kunnen waarnemen dat de CO2-uitstoot inderdaad 
vermindert en de aarde zich langzaam herstelt.’

Les 4: Toegeven dat we dingen niet zeker weten,  
om daarmee acceptatieondermijnende achterdocht  
te voorkomen.
Als een overheid gedragsregels oplegt, weet je vooraf dat er weerstand 
zal komen, zegt Kocken. De manier waarop nieuw beleid gecommuni-
ceerd wordt, is daarom van groot belang. ‘We zullen bij de aanpak van 
de klimaatcrisis ook niet altijd zeker weten of elke maatregel even zinvol 
is.’ Des te belangrijker dat de overheid juist eerlijk is over die onzekerheid, 
zegt Kocken, ‘in plaats van met grote stelligheid beleid te verkopen om 
daarna van mening te wijzigen, zoals bij het mondkapjesbeleid. 
Dat leidde tot veel maatschappelijke onrust en acceptatie-ondermijnende 
achterdocht.’ De les? ‘Zeg het eerlijk als ergens twijfel over bestaat, maar 
leg ook uit dat we ons niet kunnen veroorloven om af te wachten - er 
staat te veel op het spel.’  

Kale cijfers 
doen de meeste 
mensen nietsD
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RABO & KUNST
Kunst biedt een blik op de wereld en de tijd waarin we leven. Daarom biedt Rabobank 
eigentijdse kunstenaars een podium in haar kunstcollectie. De bank gelooft dat kunst een 
kennis bron kan zijn voor innovatie en ontwikkeling. En bovenal een inspiratiebron voor 
medewerkers, klanten en leden. Kijk op www.rabobank.com/kunst voor meer informatie.

De 19de-eeuwse Pruisische ontdekkingsreiziger 
Alexander von Humboldt beschouwde het 
verkennen van onbekende gebieden in onder 
meer Zuid-Amerika en Siberië als absolute 
noodzaak. ‘Ik wil, nee, ik moet de wereld om 
me heen begrijpen en ontdekken hoe alles  
in de natuur met elkaar verbonden is.’
Het is deze exploratiedrang die de Spaanse 
kunstenares Christina Lucas (1973) inspireerde 
tot Composition: Everything Is Alive. Dit nieuwste 
werk uit de kunstcollectie van Rabobank is de 
uitkomst van een experiment waarbij Lucas 

In Composition: Everything Is Alive laat de Spaanse  
kunstenares Christina Lucas allerlei stoffen uit het  
menselijk lichaam met elkaar reageren.

TEKST: SANDER HEIJNE   BEELD: CHRISTINA LUCAS 
COMPOSITION EVERY THING IS ALIVE, ALEXANDER VON HUMBOLDT. AFMETINGEN ZIJN: 120 X 180 CM.

Verbonden met 
alles om ons heen

allerlei stoffen en mineralen die wij in ons  
lichaam hebben tegen een witte achtergrond  
in een ongecontroleerd proces met elkaar 
heeft laten reageren.

Verbonden
‘Het is voor de kunstenares een manier om 
te zeggen dat wij mensen ook maar een 
optelsom van stoffen zijn’, verklaart hoofd 
kunstzaken van Rabobank Verily Klaassen 
het werk. ‘We zijn hiermee onlosmakelijk 
verbonden met alles om ons heen.  

We maken er onderdeel van uit, net als al 
het andere – en staan dus niet bovenaan in  
de natuurlijke pikorde, al denken we dat zelf 
vaak wel.’
Zodra we beseffen dat we verbonden zijn  
met alles om ons heen, zouden we daar ook 
naar moeten handelen, aldus Klaassen. ‘Lucas 
leert ons dat we in plaats van onze omgeving 
te beschouwen als iets wat ten dienste staat 
van ons en waar we ongebreideld gebruik 
van kunnen maken, weer moeten leren om 
onderdeel te worden van de natuur en alles 
om ons heen. Dan gaan we er vanzelf ook 
beter voor zorgen. Van “takers naar caretakers”, 
zogezegd.’

Uniek 
Everything Is Alive maakt deel uit van een serie. 
Voor het werk heeft Lucas gebruikgemaakt 
van zuurstof, koolstof, waterstof, stikstof, 
calcium, fosfor, kalium, zwavel, natrium, chloor, 
magnesium, ijzer, fluor, zink, siliconen, koper, 
jodium, chroom, selenium, nikkel, boor, 
mangaan, lithium, molybdeen, kobalt en 
collageen, kwarts en fosforstenen. Door bij 
herhaling verschillende materialen met elkaar 
een chemische reactie te laten aangaan,  
toont Lucas ons hoe de combinatie van de 
stoffen waaruit we bestaan elke keer een ander 
resultaat oplevert. Dat maakt elk werk uit de 
serie uniek, net zoals ieder mens uniek is. 
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rotterzwam
Oesterzwammen kweken
Wist je dat paddenstoelen uitstekend groeien op  
koffiedik? Daarom heeft rotterzwam de rotterzwam  
growkit ontwikkeld, zodat jij voortaan heerlijke  
oester zwammen kunt kweken op je eigen koffiedik.  
Gewoon op je aanrecht. Word jij ook een #aanrecht-agrariër? 
Ontvang 15% korting op de rotterzwam growkit. 

Waar: Rabobank.nl/ledenaanbiedingen 
Geldig: t/m 31 augustus 2021

LEDENAANBIEDING

Klijsen 

Schoenmode
20% korting
Al ruim dertig jaar verkoopt Klijsen schoenen van hoge 
kwaliteit in Den Haag en omstreken. Zin in stoere boots, 
chique pumps of liever comfy sneakers? Ontdek de 
nieuwste collecties van je favoriete merken en pak als 
Rabobank-lid 20% korting mee! Activeer de korting door 
de code “verwenjezelf-rabo” in te vullen bij het afrekenen. 
De korting is alleen van toepassing op de nieuwe collectie. 

Waar: www.klijssenschoenmode.nl
Geldig: t/m 15 april 2021

Seafood
6 gratis viskoekjes
Lekkere visjes, vers van de afslag. Bij Seafood bestel je 
ze online en krijg je ze gratis thuisbezorgd. Speciaal voor 
leden van onze bank hebben we een lekkere aanbieding: 
bij een bestelling ontvang je 1 verpakking met 6 
Noordzeeviskoekjes t.w.v. € 7,50 gratis. Je bestelt de  
vis en koekjes via www.visvandeafslag.nl/rabolid.

Waar: Visvandeafslag.nl/rabolid
Geldig: t/m 31 augustus 2021

Korting

Bekijk meer ledenaanbiedingen op rabobank.nl/ledenaanbiedingen
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In dit zelfvoorzienende dorpje heeft ieder huisje een 
ondergrondse batterij. Onderling verhandelen en verdelen 
zij de aanwezige energievoorraad. De elektrische auto wordt 
vandaag niet gebruikt en biedt zijn voorraad ook aan. In elk 
huis wonen twee personen. Bij zonsopgang staan zij allen op 
en willen dan graag een warme douche, een kopje koffie en 
een wasje draaien. Het gemiddelde energieverbruik hiervoor 
is echter 5 kWh per huisje. Is er vandaag voldoende energie 
beschikbaar voor alle huisjes? Hoeveel is er te weinig of te veel?

ILLUSTRATIE: SONJA DE BOER. PUZZEL MET DANK AAN DAAN ARCHER EN SANDER VAN DER VEEN.

Maak kans op een Duurzame voedselbox
Stuur de oplossing samen met je naam en adresgegevens naar 
communicatie.zhmidden@rabobank.nl. Onder de goede inzenders 
verloten we een Duurzame voedselbox van Van der Linde catering. 
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Puzzel

De uitslag van de vorige puzzel: ‘Ommekeer’.
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