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Ons aanpassen en oplossingen bedenken. Wat 
zijn wij daar toch sterk in! Juist in moeilijke tijden. 
Kijk alleen al naar de creatieve aanpassingen van 
ondernemers in coronatijd en het thuiswerken 
als het nieuwe normaal. We zijn precies een jaar 
verder, maar de wereld van vóór het virus voelt 
soms als veel langer geleden. Veranderingen 
zijn van alle tijden, uitdagingen ook. Het wordt 
warmer op de aarde. Elk jaar breken we records: 
de droogste zomer, de warmste winter of de 
natste maand. We moeten dringend werk maken 
van de aanpak van klimaatverandering. 
Als Rabobank willen wij de bank zijn van de 
energietransitie. Wij kregen het van huis uit mee, 
net als Martine Hooftman, die in deze Rabo &Co 
zegt: we gaan niet achteraan in de trein zitten. Een 
nieuwe manier van kijken naar de problemen is 
nodig. Net als een nieuwe manier van handelen 
en beïnvloeden. Samen de transitie doelbewust 
versnellen vergt een ‘reset’. Een structurele 
maatschappelijke en economische omslag. 
Keuzes maken, met veel aandacht voor nieuwe 
technologie. Met elkaar stellen we ons de vraag: 
in welke wereld willen wae eigenlijk leven? Daarin 
laten we het niet bij analyses, maar bieden we 
perspectief. We weten wat er op het spel staat en 
zullen ernaar handelen.

Soms simpel, maar geniaal
Deze editie biedt uitleg en enthousiasme voor 
de aanpak, zoals in de column van Floor van 
Workum, oprichter van Rabobank-dochter Vista 
Hypotheken. Onze commissaris Peter den Hertog 
werkt mee aan oplossingen door het delen van 
kennis en netwerk. Relaties als Theo Kik, die met 
zijn Mr. Fill de strijd aangaat met de gevolgen 
van afval op het milieu, brengen oplossingen 
in de praktijk. Bijzonder om te lezen is dat een 
jongen van 16, Sem Versteeg, zo diep nadenkt 
over transitievraagstukken. Soms zijn oplossingen 
simpel, maar geniaal, zoals die van de broers Marc 
en Tim Prosman. Die stengel waardoor we drinken 
heet niet voor niets rietje, toch? Rabo-collega 
Vincent Broekhuijzen laat zien dat maatschappelijk 
betekenisvol bijdragen onze tweede natuur is. 
Je hoeft niet op de barricaden te gaan om de 
energietransitie vooruit te helpen. Als we allemaal 
een extra stap zetten, kunnen anderen in die 
voetstappen volgen. 

Duurzaam leven. We doen het samen!

Judith Cok
Directievoorzitter Rabobank 
Hollandse IJssel

In welke 
wereld wil 

je leven
De wereld is constant in beweging. Met onze missie als 
bank van de energietransitie willen we samen met u en 

jou voorop lopen in de veranderingen.

TEKST: SIMONE VAN NES   BEELD: OSCAR VAN DER WIJK
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Rabo Energy Challenge
Scan de QR-code en ontdek wat de 
energietransitie voor jou betekent!
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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.’
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Bedenk altijd: 
dit is investeren 
in de toekomst!

Peter den Hertog (56)
Commissaris Rabobank Hollandse IJssel 

‘De Rabobank voelt zich betrokken bij 
maatschappelijke thema’s. Commissarissen 
hebben ieder een specifiek aandachtsgebied. 
Mijn keuze voor energietransitie is een bewuste: 
ik woon en werk midden in het Groene Hart en 
wil een groene toekomst helpen veiligstellen. 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we 
in Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 
de helft hebben teruggebracht. Nog negen 
jaren... Dat lijkt lang, maar reken maar dat ze 
omvliegen. Samen met directeur Bedrijven Erik 
van den Broek zocht ik een organisatie die in 
ons werkgebied duurzame energie stimuleert: 
de regio Midden-Holland van de Regionale 
Energie Strategie sluit daar bijna een-op-
een op aan.’ Met zijn adviesbureau Solvaid 
Consultants heeft Peter een groot netwerk. 
‘Ondernemers helpen met oplossingen, dat is 
precies wat Erik en ik met onze aanpak willen 
doen. De klimaatverandering te lijf gaan kost 
miljarden. Bewustwording en financiering zijn 
op dit moment de grootste bottlenecks. Met 
de inbreng van onze kennis en ons netwerk 
willen wij steun bieden bij de plannen. Zo 
worden binnenkort op twee bedrijventerreinen 
pilots uitgerold om te onderzoeken hoe 
ze zelfvoorzienend kunnen worden in hun 
energiebehoefte. Werken aan welvaart en 
welzijn, samen staan we sterk.’

Vincent Broekhuijzen (45)
Penningmeester bij Speeltuinvereniging de Sluis in Gouda

‘Energieneutraal worden, dat is ons voornemen. We zijn goed op 
weg, inmiddels liggen er dertig zonnepanelen op de daken. En de 
stroomslurpende straalkacheltjes vervingen we door energiezuinige 
infraroodpanelen. Natuurlijk moet je eerst investeren en berekenden 
wij het te verwachten rendement. Bedenk altijd: dit is investeren in de 
toekomst! De financiën hebben we prima onder controle. Natuurlijk 
helpt het dat velen de speeltuin een warm hart toedragen. Zo ontvingen 
wij een mooi bedrag uit het Regiofonds van Rabobank Hollandse 
IJssel.’ Vincent woont in de Goudse wijk Korte Akkeren. ‘Ik luister van 
nature naar wat er om mij heen gebeurt. Met mogelijke oplossingen 
komen hoort bij mij. Ik werd op een mooi moment gevraagd als 
penningmeester bij de speeltuinvereniging. Het was 2014. Na de komst 
van de tweede sluis was de herinrichting van het Sluiseiland afgerond. 
De recreatieve functie was flink versterkt en de speeltuin bleek een 
nog mooiere trekpleister dan tevoren. Ik speelde er zelf als kind en was 
snel over te halen. Zo leuk dat nu mijn jongens Sean en Callen hier 
spelen. Maatschappelijk je bijdrage leveren vind ik iets vanzelfsprekends. 
Duidelijk is: ik ben slechts een radertje, we doen het met z’n allen!’ 

TEKST: SIMONE VAN NES   BEELD: STUDIO POMPE
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Het Vlaardings Energie Collectief maakt zich sinds 2016 hard  
voor duurzame energie voor en door Vlaardingers. Na de 
realisatie van twee collectieve zonnedaken met zeshonderd 
panelen begint dit jaar de bouw van twee windturbines. 
Een indrukwekkende prestatie voor een organisatie met tien 
vrijwilligers en honderddertig leden. Maar nog lang niet genoeg, 
als het aan voorzitter Ton van der Steen ligt. 

DUURZAME ENERGIE 
VOOR EN DOOR 
VLAARDINGERS

TEKST: SABINE SLUIJTERS   BEELD: FRANK RUITER
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T

Wie
Ton van der Steen

Wat
Voorzitter Vlaardings 

Energie Collectief

Waar
Vlaardingen

Waarom
VEC heeft een donatie 

ontvangen uit het 
Coöperatiefonds. 

Rabobank 
ondersteunt VEC  
met haar kennis  

en netwerk. 
Bij de komende 

financieringsronde  
zal Rabobank offreren 

als f inancier voor de 
te plaatsen turbines.

We willen 
iets doen om 
klimaatverandering 
tegen te gaan

raag draaien de witte wieken van 
een rij windmolens aan de oever 
van de Nieuwe Waterweg. Aan de 

overkant van het water wachten bergen zwarte 
steenkolen op binnenvaartschepen die ze 
verder stroomopwaarts zullen vervoeren. Hier 
in het Oeverbos, op grond van Staatsbosbeheer, 
zullen de komende jaren vier of vijf windturbines 
worden geplaatst van het Vlaardings Energie 
Collectief (VEC). Twee aan de oostkant van 
de Blankenburgtunnel en, als die gereed is in 
2024, nog eens twee of drie aan de westkant. 
De windmolens van VEC hebben samen een 
vermogen van twintig megaWatt.  
Dit levert voldoende elektriciteit op voor circa  
45 procent van de Vlaardingse huishoudens.
Met een hand boven zijn ogen tegen de zon 

neemt Ton van der Steen de omgeving in 
zich op. ‘Daar komen ze straks te staan’, zegt 
hij, wijzend naar de groenstrook langs de 
kade. ‘In lijnopstelling, zodat ze niet in elkaars 
luwte staan.’ Van der Steen (65) is sinds de 
oprichting in 2016 voorzitter van de VEC. 
De voormalig wethouder van Vlaardingen 
en woningcorporatiedirecteur draagt een 
diepgevoelde zorg voor het milieu met zich 
mee. ‘De aarde gaat naar de klote', zegt hij 
onomwonden. ‘Daar maak ik me veel zorgen 
over.’ Van der Steen tuurt over het water 
waar een containerschip langzaam voorbij 
vaart. ‘Dan kun je denken, het zal mijn tijd 
wel duren’, vervolgt hij, ‘maar je kunt ook iets 
proberen te doen. In het Akkoord van Parijs 
hebben we afgesproken dat we in 2050  
CO₂-neutraal zullen zijn. Dat betekent dat  
we alleen verbruiken wat we zelf produceren. 
Dat is een enorme opgave.’

Niet echt mooi
De wind voert de geur van de industriële 
werkzaamheden in de Rotterdamse haven  
met zich mee. In de verte klinkt het heien 
van de palen voor de Blankenburgtunnel.  
Van der Steen vertelt hoe hij vier jaar ge-
leden met een paar enthousiastelingen 
bij elkaar kwam. ‘We wilden iets doen om 
klimaatverandering tegen te gaan. We richtten 
het Vlaardings Energie Collectief op en 
begonnen met het propageren van zonne-
energie door folders uit te delen op markten 
en in buurten. Want als iedereen een deel 
van zijn eigen energie opwekt, helpt dat 
ook.’ Daarnaast zochten ze een dak dat ze 
als collectief vol wilden leggen met panelen. 
‘Zodat ook mensen die geen eigen dak 
hebben mee konden doen.’
Ze proberen bedrijven met een eigen dak  
te interesseren om zonnepanelen op hun 
panden te leggen. Dat valt nog niet mee.  
‘Er is nauwelijks een financiële motivatie voor 
ondernemingen die veel energie verbruiken, 
omdat het grootverbruikerstarief zo laag is.’  
Via de netwerken van de bestuursleden 
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De aarde gaat naar  
de klote. Daar maak ik 
me veel zorgen over

van het VEC lukte het om twee daken te 
vinden waar het VEC inmiddels zeshonderd 
zonnepanelen op heeft liggen. ‘Allemaal 
gekocht door VEC-leden.’ VEC onderzoekt ook 
de mogelijkheden van wind energie. Want 
zon is weliswaar gemakkelijker te organiseren 
omdat het klein schaliger kan worden aan-
gepakt, maar een windmolen levert meer op. 
Van der Steen kijkt omhoog naar de wieken 
die hun rondes draaien tegen de blauwe 
lucht. ‘Ik vind ze niet echt mooi. Ze zorgen 
voor geluidoverlast, slagschaduw en ze zijn 
gevaarlijk voor vogels en vleermuizen. Maar de 
hoeveelheid energie die zo’n turbine opbrengt, 
is vergelijkbaar met zes voetbal velden vol 
zonnepanelen; dat is geweldig.’

Windvogel uit Utrecht
In de ruimtelijke energiestrategie had de 
provincie Zuid-Holland zeven locaties aan-
gewezen waar windmolens konden komen. 
Eén daarvan was het Oeverbos. Van der Steen 
wijst naar de kale zandvlakte met hijskranen 
en hei-installaties. ‘Vroeger was dit een een 
rommelig bosgebied. Maar vanwege de 
aanleg van de Blankenburgtunnel is een 
groot deel gekapt. Het restaurant dat er stond, 
moest ook verdwijnen.’ Hier is ruimte voor 
vijf windturbines. Hoewel ook commerciële 
partijen geïnteresseerd waren, kreeg VEC de 
voorkeur. ‘De gemeenteraad heeft bepaald dat 
het plaatsen van windmolens door Vlaardingers 
voor Vlaardingers moest gebeuren.’
Waar de meeste coöperaties samenwerken 
met een commerciële partij bundelt VEC,  
met een achterban van honderddertig 

leden, de krachten met een groter collectief: 
Windvogel uit Utrecht. ‘Zij bestaan al sinds 
1991 en hebben 3.400 leden door het hele 
land’, zegt Van der Steen. ‘Zij hebben veel 
ervaring.’ En dat kan VEC goed gebruiken.  
‘Of het nou zon- of windenergie is, we moeten 
steeds weer het wiel uitvinden.’ Samen met 
Windvogel richt VEC een exploitatie-bv op. 
De plaatsing van twee molens kost zo’n acht 
miljoen euro. Eénvijfde daarvan zal betaald 
worden met obligaties die VEC en Windvogel 
zullen uitgeven onder burgers tegen een 
dividend van vijf procent per jaar. De overige 
miljoenen moeten van een bank komen en 
van particuliere investeerders.

Meer windmolens
Samen met Windvogel zorgt VEC voor de 
nodige milieuonderzoeken, de voorfinanciering 
van de leges van 180.000 euro voor de 
bouw vergunning en het uitgeven van de 
projectbrochure. Hoewel er nauwelijks weer-
stand is tegen de turbines, kwamen er twee 
bezwaarschriften tegen het plan. Eén is er 
van de eigenaren van de reeds bestaande 
windmolens. ‘Hun molens zouden in de luwte 
van de onze komen te staan.’ De andere is van 
de voormalige restauranthouder, die op de plek 
van de molens misschien weer een restaurant 
wil bouwen. De uitspraak van de Raad van State 
wordt in maart verwacht, maar Van der Steen 
is ervan overtuigd dat de molens er komen. 
‘De opgave die het Rijk aan de provincies heeft 
opgelegd is nog niet de helft van wat nodig is 
om het Akkoord van Parijs te halen. Ik verwacht 
dat we nog meer molens gaan plaatsen.’ 
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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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Het begon met een project op school over 
milieuvervuiling. De gigantische omvang van het 
plasticprobleem zette de broers Marc (16) en Tim 
Prosman (14) aan het denken. Miljoenen tonnen plastic 
belanden niet in de recycling, maar in de natuur. Biljoenen 
deeltjes microplastic drijven in zee. Alarmerende cijfers. 
En het ergste: plastic verteert niet. Op het vwo van de 
Goudse Waarden werkten leerlingen aan een opdracht 
hierover. Het verontrustende beeld liet de broers Marc 
en Tim niet los. We moeten minder plastic gebruiken, 
was het besef. Maar hoe? Het ‘eurekamoment’ kwam 
tijdens een bezoekje aan McDonald's. Daar waren plastic 
rietjes vervangen door een papieren variant. ‘Die worden 
zompig,’ Tim trekt er het juiste gezicht bij. ‘Opeens wisten 
wij de oplossing: rietjes van riet.’ Niet zo gek als je bedenkt 
dat de jongens uit een geslacht komen dat werkt met 
riet, een prachtig natuurproduct. Vader Arjan vertelt hoe 
zijn grootvader in 1923 de groothandel begon. Kennis en 
ervaring genoeg in de familie. ‘Door klimaatverandering 
liep de rietteelt in ons land sterk terug.

Mijn vader begon met import uit Oostenrijk en Oost-
Europa. Ik werd als jongetje overal mee naartoe genomen. 
Sinds vijftien jaar importeren wij ook uit China.’ De 
geschiedenis herhaalt zich met de jongens die mee op reis 
gaan. Marc was al in China. Helaas ging de reis aan Tims 
neus voorbij door corona, maar zijn beurt komt zeker. Geen 
wonder dat de broers met hun rietoplossing kwamen voor 
het rietjesvraagstuk. ‘Dat lukte niet met het eerste de beste 
rietje, hoor’, legt Marc uit. ‘Veel soorten zijn niet geschikt. 
De knopen op de stengel zitten te dicht op elkaar. Ook 
wilden we verschillende diameters, een grote voor 
smoothies en milkshakes.’ ‘Papa ging op zoek en vond het 
geschikte riet in Oekraïne en China’, gaat Tim verder. De 
eerste containers kwamen aan in de Rotterdamse haven 
en de website kon de lucht in: rietendrinkrietjes.nl. Nu de 
Europese wetgeving per 3 juli 2021 het gebruik van borden 
en bestek van wegwerpplastic verbiedt, is het een mooi 
gegeven dat de natuur zélf miljoenen rietjes produceert. 
De weggooi-cultuur aanpakken, met de Gouderakse 
familie Prosman is een mooie stap gezet.  

Kansrijk project



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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dingen, zoals 
stilte, zeer schone 

lucht en cultuur, 
beschermen
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Zelfvoorzienende panden maken onderdeel van 
de duurzaamheidsstrategie in hun autobedrijven. 

Maar de ambitie van Martine Hooftman en haar 
broer Ivor gaat veel verder.

Slim en 
duurzaam 

mobiel

Schoonhoven, Waddinxveen en Woerden – 
een flinke kluif. ‘Juist’, knikt Martine, ‘maar je 
wordt beloond.’ Ze doelt op het prestigieuze 
certificaat ‘Erkend Duurzaam Plus’, dat zij al vier 
jaar voeren, als één van de eerste autodealers 
in Nederland. ‘Het is een branchebreed 
duurzaamheidsprogramma’, legt ze uit. ‘Een 
initiatief van BOVAG, FOCWA Schadeherstel, 
RAI Vereniging en STIBA. Het Instituut voor 
Duurzame Mobiliteit voert de certificering uit. 
Objectief, dat spreekt voor zich.’  
‘Al toen Ivor en ik besloten ons familiebedrijf 
voort te zetten, zijn we bewust gestart met 
ons duurzaamheidsprogramma. Ingegeven 
door wet- en regelgeving én door Volvo 
Car Nederland, raakten onze plannen in een 
stroomversnelling. Wij kregen het van huis uit 
mee: meelopen in de lijn van de ontwikkelingen 
en zeker niet achteraan in de trein gaan zitten.’

Samen of niet
Familiebedrijf voortgezet, dat vraagt om 
een stukje geschiedenis: ‘Net na de Tweede 
Wereldoorlog begonnen mijn opa en zijn 
tweelingbroer met het repareren van alles 
wat mechanisch was. Al snel hadden zij hun 
garage in Boskoop. In de jaren zestig verkregen 
ze hun Daf-dealerschap, wat later Volvo werd. 

et beeldbelgesprek met Martine 
Hooftman spreekt boekdelen: de 
werkplaatsen en online showroom 
zijn open, een fysiek bezoek aan 
de showroom is vanwege de 

coronamaatregelen niet toegestaan. Maar al 
mis je de geur van nieuwe auto's, het welkom 
is er niet minder warm door. ‘Een gemis, 
maar bij beperkingen moet je niet te lang 
stilstaan’, zegt Martine ferm. ‘Wij zoeken altijd 
naar innovatieve en effectieve oplossingen. 
Continuïteit waarborgen voor onze klanten en 
medewerkers, daar gaat het om.’

Erkend duurzaam, mét een plus
Vaak denken wij bij duurzaam ondernemen in 
de mobiliteitsbranche alleen aan voertuigen, 
maar ook huisvesting is een belangrijke pijler. 
Met vier vestigingen – in Alphen aan den Rijn, 

Mobiliteit moet 
gezond, veilig en 
duurzaam zijn

H

TEKST: SIMONE VAN NES   BEELD: DOE MAAR DUURZAAM, OSCAR VAN DER WIJK
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Duurzaamheid 
betreft ook een 
persoonlijke, 
lange relatie

Zij hadden elk een zoon, die het bedrijf verder 
uitbouwden – inclusief de overstap naar 
Waddinxveen. Ivor en ik waren vaak in het 
bedrijf te vinden. Toen de tijd van overname 
kwam, zeiden mijn broer en ik tegen elkaar: 
we doen het samen of we doen het niet. We 
voelen én vullen elkaar heel goed aan. Ivor met 
zijn technisch-commerciële achtergrond, ik 
met mijn kennis van personeel en organisatie 
en de proceskanten van het bedrijf.’

Gastvrij, duurzaam en snel
Duurzaamheid is geworteld in het onder-
nemersplan van Ivor en Martine. De vestiging 
in Woerden is na een grondige verbouwing 
energieneutraal, die in Waddinxveen bijna. 
Honderden zonnepanelen op de daken 
wekken stroom op, zonnecollectoren zorgen 
voor warm water. Ledverlichting, een gigan-
tische warmtepomp, alles draagt bij. ‘Accu's, 
smeermiddelen en kunststof, we scheiden 
alles. Doordat we processen digitaliseren en 
iedereen met een eigen device in de cloud 
werkt, is er steeds minder papier’, licht Martine 
toe. ‘De speciale werkwijze voor service en 
reparatie, het Volvo Personal Service concept, 
maakt dat je als klant persoonlijk contact hebt 
met de technicus die aan jouw auto werkt.

De voordelen? Geen miscommunicatie, 
transparantie en zodoende een vertrouwd 
gevoel. Bovendien – omdat niet één, 
maar twee monteurs tegelijk aan de auto 
werken – is-ie sneller klaar. Kop koffie in 
onze flexwerkplek en, als het straks weer 
kan, bij ons afspreken met een relatie. Dat 
scheelt reisbewegingen, want er is geen 
vervangende auto nodig. Faciliteiten die wij 
met plezier bieden, net als onze inspirerende 
vergaderruimtes.’

Puur elektrisch
Geen duurzaam autobedrijf zonder een 
duurzaam product. ‘Het is Volvo’s doelstelling 
om een volledig elektrische autofabrikant te 
worden’, vertelt Martine. Volvo mag dan niet 
als eerste een elektrische auto aanbieden, 
hun Volvo XC40 P8 Recharge krijgt goede 
recensies in de autobladen. ‘Een mooie 
ontwikkeling’, vindt ze. ‘Mobiliteit moet gezond, 
veilig en duurzaam zijn. En aansluiten bij de 
tijdgeest. In dat kader zien we ook steeds meer 
abonnementsvormen ontstaan, waarbij je de 
auto gebruikt die je op dat moment nodig 
hebt. Opzegbaar en al. Ons autobedrijf van de 
toekomst ziet er anders uit dan het altijd was. 
Nog persoonlijkere service en slimme, flexibele 
mobiliteitsoplossingen zetten de toon. Met ook 
andere merken, zoals bijvoorbeeld Polestar.’

75-jarig bestaan
Duurzaamheid betreft ook een persoonlijke, 
lange relatie. Dat is zelfs het allerbelangrijkste, 
proef je in Martine’s woorden. ‘Verkoop je je 
leven lang auto’s aan een klant en heeft hij of 
zij geen rijbewijs meer, dan houdt het contact 
op. Dat is gek, toch? Wij denken hard na over 
de mogelijkheid om dan mobiliteit aan te 
kunnen bieden als service. Die lange relatie 
geldt overigens niet alleen voor klanten, maar 
ook voor ons team. Onze ervaren medewerkers 
leiden de jonge talenten op, een verbinding 
van verleden en toekomst. Investeren in die 
verbinding, ervaringen delen, slim bezig zijn 
en kansen zien, dat maakt je samen sterk. Op 
naar de viering van ons 75-jarig bestaan!’ 

19Duurzaam ondernemen
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Diep nadenken over energietransitie en klimaat- 
verandering, Sem Versteeg doet het: ‘Ideeën rond-
schreeuwen werkt niet, een goed gesprek met 
argumenten wél.’ Vierdeklasser Sem volgt tweetalig vwo 
op het Schoonhovens College. ‘Ik heb altijd een beetje 
brein over. Dan denk ik over de dingen na. Ik denk ook 
na over het nadenken zelf. Mijn gedachten gaan steeds 
dieper. Over school, over problemen, over wat ik op het 
nieuws hoor. Ik weet dat het goed is af en toe een stapje 
terug te zetten, anders laat je je maar gek maken. Maar o, 
wat is dat moeilijk.’
Energievraagstukken houden Sem vrijwel dagelijks bezig. 
‘We móeten fossiele bronnen vervangen door duurzame 
energie. Ik zie het energieprobleem als een tikkende 
tijdbom. Ontploffen zal-ie. De tijdsdruk is groot. Bij oplos-
singen komen er altijd nieuwe problemen die roet in het 
eten gooien. We hebben meer tijd nodig. Ik denk na over 
kernenergie, over fusie en splitsing. Over: hoe komen we 
van radioactief afval af? Als ik lang nadenk over proble-
men, voelt het vaak somber. Als in een donkere tunnel… 

Later denk ik er dan opnieuw over na, en nee, dan zie ik 
geen licht aan het einde, maar de tunnel zélf is wel een 
beetje lichter.’
Thuis, aan tafel, wordt het onderwerp regelmatig uitge-
breid besproken. ‘Sem is de katalysator’, vertelt moeder 
Wendy, werkzaam als Business Partner bij de Rabobank, 
waar hard gewerkt wordt om iedereen mee te krijgen in 
het versnellen van de ontwikkelingen in energietransitie. 
Sem reageert bescheiden. ‘Erover praten vind ik moeilijk, 
ik weet niet of ik het juist heb. Krachten zijn overal, maar 
hóe kunnen we ze gebruiken op grote schaal?’, vraagt hij 
zich hardop denkend af. ‘Zwaartekracht, rotatie, ik heb er 
ideeën over, maar ze anderen opleggen is niet mijn stijl. 
Liever laat ik mijn gedachten rondgaan om er met elkaar 
over na te denken.’  
Voor hij de deur uitstapt om bij Neho Speciaal Techniek 
oude apparaten te helpen recyclen, bepleit Sem: ‘Laten we 
allemaal beginnen met energie besparen. Iedereen kan 
helpen, bijvoorbeeld door korter te douchen. Als we met 
elkaar minder energie verbruiken, geeft dat ons tijd.’ 

Ik werk mee
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ONZE MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS

Samen voor goud
Investeren in je medemens

Samen voor Goud is een Goudse jonge-
renbeweging die zich inzet voor Gouwe-
naren die extra steun en aandacht nodig 
hebben. Ruim driehonderd jongeren 
zetten zich met plezier in voor kwetsba-
re mensen. Iedere jongere heeft wat te 
bieden. De een is handig met klussen, de 
ander kan goed luisteren, de volgende 
wil best een boodschap doen. Je werkt 
mee aan een beweging waarin steeds 
iets anders gebeurt. Rabobank Holland-
se IJssel steunt Samen voor Goud waar 
jongeren en krachtige mensen elkaar 
leren kennen en ondersteunen.

Kort nieuws

Partners in cultuur
Samen bereiken we mee dan alleen
Door mensen met elkaar te verbinden en kennis te delen, versterken wij de omgeving 
waarin onze klanten wonen en werken. Samen creëren wij oplossingen waar iedereen 
beter van wordt. Door samenwerking met culturele partners steunt Rabobank Hollandse 
IJssel de ontwikkeling en het behoud van cultureel erfgoed én wordt de toegankelijkheid 
voor zoveel mogelijk doelgroepen bevorderd. Zo werken wij aan onze ambitie om 
op lokaal niveau het verschil te maken. Wij zijn trots op onze culturele partners zoals 
Cultuurhuys De Kroon, Cultuurhuys Garenspinnerij en Museum Gouda.

Hoe blijf jij financieel 
gezond?
De portrettenreeks in onze volgende 
Rabo &Co gaat over persoonlijke geldza-
ken. Hiervoor zoeken wij leden die willen 
vertellen wat zij doen om financieel 
gezond te blijven. Wat zijn – op finan-
cieel vlak –  jouw levensdoelen en hoe 
wil je die bereiken? Lijkt het je leuk om 
mee te doen? Stuur dan een e-mail aan 
communicatie.hij@rabobank.nl.

Stichting Present
Iets voor een ander betekenen

Stichting Present is een vrijwilligersorgani-
satie met een bijzondere formule: ‘Bij ons 
kun je eenmalig vrijwilliger zijn', legt alge-
meen coördinator Annet Perdijk uit. ‘Ons 
startpunt is het aanbod van vrijwilligers. 
Wij koppelen die aan zinvolle hulpvragen 
van Gouwenaars die hun hulp hard nodig 
hebben. Dat kan eenmalig, maar ook op 
structurele basis. Er zijn voor de ander, dat 
is wat we willen.’ Rabobank Hollandse IJssel 
is partner van Stichting Present Gouda. Niet 
alleen financieel, maar ook praktisch. Zo 
hebben medewerkers meerdere malen ge-

zamenlijk hun handen uit de mouwen ge-
stoken voor uiteenlopende projecten zoals 
tuinen ophogen en wandelen met oude-
ren. Ook leent Present onze boedelbakken 
om verhuizingen van gezinnen mogelijk te 
kunnen maken. Op deze manier dragen wij 
graag ons steentje bij om iets te betekenen 
voor de kwetsbare medemensen.

de Goudse Weekendschool
GOUD voor je toekomst
Op de Goudse Weekendschool ontdekken kinderen van 
11-13 jaar de wereld. Ze werken aan sociale vaardigheden, worden 
taalvaardiger en vergroten hun zelfvertrouwen. Leerlingen krijgen 
les van gastdocenten die iets vertellen over hun beroep en gaan 
op werkbezoek, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, een hotel of het 
kantongerecht. Rabobank Hollandse IJssel is al jaren partner van de 
Goudse weekendschool. Wij vinden het fantastisch om  - samen met 
het Goudse bedrijfsleven -  jongeren dat extra zetje te geven. 



De Goudse voetbalvereniging 
GC&FC Olympia vernieuwde en 
verduurzaamde enkele jaren 
geleden haar clubgebouw. 
Een krachtsinspanning die de 
vereniging alleen kon leveren 
dankzij de saamhorigheid 
binnen de club. 

‘We hadden een commercieel team onder 
leiding van bestuurscollega Michel Heuvelman’, 
zegt Neefjes. ‘Zij hebben fantastisch werk 
verricht.’
Het nieuwe onderkomen van de voetbal
vereniging is inmiddels klaar. Trots kijkt de 
bestuursvoorzitter om zich heen. Het clubhuis 
ademt nu de sfeer van een modern grand café. 
De vijf meter hoge glazen pui kijkt uit over 
de tribune en het hoofdveld. De clubkleuren 
komen terug in het zwartstalen framewerk en 
het rode plafond. De achterwand vertelt de 
rijke historie van de 134 jaar oude vereniging.  
De muur is bedrukt met oude uitgaves van  
het clubblad De Olympiaan en het clublied. 
‘Laten wij zingen met juichende keel; het lied 
van ons oude Olympia.’
De saamhorigheid is van de muren af te lezen. 

oor mijn lieve kleinkinderen, 
staat er op een bordje op 
een van de kleedkamers 
bij voetbalclub Olympia in 
Gouda. Op de andere deuren 

zijn vergelijkbare plaatjes geschroefd. Alle twaalf 
kleedkamers zijn ‘gesponsord’ door leden en 
bedrijven. Het is een van de vele acties waarmee 
de vereniging zes jaar geleden de nieuwbouw 
van het duurzame clubhuis financierde.
‘Vrijwel alle leden hebben meegeholpen’, 
zegt bestuursvoorzitter Edo Neefjes,  een van 
de drijvende krachten achter de facelift die 
de club onderging. ‘We hebben een fiscaal 
aftrekbaar donatieplan gemaakt en acties 
gehouden om geld op te halen.’ Zo konden 
leden voor 250 euro een heipaal doneren.  
Ook is er veel in natura gesponsord.  

TEKST: SABINE SLUIJTERS 
BEELD: ANNABEL OOSTEWEEGHEL

Duurzame 
facelift 
voor de 

voetbalclub

V
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Dat was dertien jaar geleden heel anders.  
De club zat in een dal. De sfeer was slecht,  
met veel ongewenst gedrag op en rond de 
velden. De kleedkamers waren verouderd,  
het clubgebouw stond op instorten.  
‘De kantine moest worden gestut omdat 
anders de pui eruit zou vallen’, zegt Neefjes.  
Een nieuwe koers was nodig, met als prioriteit 
het uitbannen van ongewenst gedrag en 
het activeren van vrijwilligers.  
Samen met een groep gelijkgestemden 
maakte Neefjes een plan. Door goede 
afspraken met spelers en ouders aan het 
begin van elk seizoen en veel aandacht voor 
sportiviteit en respect lukte het om de sfeer  
te veranderen. Het wordt weer gemakkelijker 
om scheidsrechters en coaches te werven en 
de club wordt ook aantrekkelijk voor meiden 
en ouderen. Het ledenaantal loopt weer op 
en de KNVB beloont de vereniging met drie 
sterren voor sportiviteit.

Nieuwbouw
De verbeterde verbondenheid binnen de club 
zorgde voor de solidariteit die nodig was voor 

de broodnodige sloop en nieuwbouw van 
het oude clubgebouw. De nieuwbouw was 
een uitgelezen kans voor verduurzaming. 
‘We wilden rekening houden met de volgende 
generaties. Olympia heeft heel veel jeugdleden’, 
zegt Neefjes. 
Door zoveel mogelijk met vrijwilligers 
te doen, wist de club de kosten laag te 
houden. ‘De ontwerptekeningen, de 
constructieberekeningen en de inrichting 
zijn allemaal door Olympianen bedacht en 
gemaakt. Erelid Peter Lugthart heeft het 
bouwtraject begeleid.’ De glazen pui kreeg 
dubbel glas, de verwarming gebruikt nu 
aardwarmte en alle kranen en lampen in de 
kleedkamers zijn uitgerust met sensoren. 
‘Vroeger ontdekten we vaak pas ’s ochtends 
dat er nog douches aanstonden’, zegt Neefjes.
Het nieuwe clubhuis is nu zes jaar oud en  
het afgelopen jaar heeft Olympia opnieuw 
flink in duurzaamheid geïnvesteerd. Onder 
leiding van vrijwilliger Hans Streefland zijn  
234 zonnepanelen geplaatst die voorzien in  
70 procent van de energiebehoefte. Het nieuwe 
kunstgras-hoofdveld krijgt ledverlichting.  
In totaal hebben de duurzame nieuwbouw  
en de zonnepanelen zo’n 1,5 miljoen euro 
gekost. Het is een investering die zichzelf op 
meerdere manieren terugverdient.  
‘We leveren een bijdrage aan een goed milieu, 
de energierekening is 40 procent gedaald en 
het ledental is fors toegenomen’, aldus Neefjes. 
‘We zijn weer een hele hechte vereniging. 
Mensen zijn trots op wat hier staat.’ 

Vrijwel alle 
leden hebben 
geholpen Rabo & GC&FC 

Olympia
Rabobank heeft 
bijgedragen aan 

de nieuwbouw en 
verduurzaming van 

het clubgebouw 
van GC&FC Olympia 

door financiële 
bijdragen te 

verstrekken uit 
het Regiofonds 
van Rabobank 

Hollandse IJssel. 
Ook heeft een 

groep Olympianen 
meegedaan aan 

de Rabobank-
sponsorfietstocht 
om zonnepanelen 

voor de club te 
verdienen. 
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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 
TEKST: CHRISTEL DON   BEELD: JITSKE SCHOLS

bewondering hoe ze in Laarbeek kennis en 
vaardigheden opnieuw vergaren en op die 
manier zorgen voor een gezamenlijk en breed 
gedragen project’, vertelt Lintsen. Van de 
wethouder, ambtenaren en burgemeester tot 
projectontwikkelaars, omwonenden, water
schap en lokale wetgeving en structuren, met 
alles wordt rekening gehouden, ziet de hoog
leraar. Lintsen: ‘Er wordt weleens gezegd dat 
energieparken als hagelslag over Nederland 
worden uitgestrooid, maar als je dat zorgvuldig 
vormgeeft, zoals in Laarbeek, belooft het een 
mooie energietransitie te worden.’ 

ls we de energietransitie tot een succes 
willen maken, moeten we leren om 
weer lokaal onze stroomvoorziening 
te organiseren. Dit zegt emeritus 
hoogleraar Techniekgeschiedenis 
Harry Lintsen (1949) van de  

TU Eindhoven. Hij blikt terug op de periode 
rond 1900, vóór de opkomst van de grote 
elektriciteitsmaatschappijen en het stadsgas. 
‘Toen waren energievoorzieningen nog groten
deels lokaal, decentraal en autonoom geregeld.’ 
Als voorbeeld noemt Lintsen het verzamelen 
van sprokkelhout uit het bos voor kachels.  
‘Om te mogen sprokkelen had je toestemming 
nodig van de gemeente’, vertelt Lintsen.  
‘Lokale bestuurders wisten precies hoeveel en 
wanneer er gesprokkeld mocht worden, zodat 
de natuur er geen schade van zou ondervinden. 
Zij verdeelden het sprokkelhout bovendien 
eerlijk onder de bevolking. Datzelfde gold  
voor turf en heideplaggen.’ Maar volgens 
de hoogleraar zijn we alle lokale kennis en 
vaardigheden om onze energiebronnen goed 
te kunnen reguleren kwijtgeraakt. ‘Terwijl die 
kennis en routines sinds de Middeleeuwen  
bij lokale bestuurders in de genen zaten en 
zelfs verankerd lagen in lokale wetgeving.’ 
We leven nu in een gouden tijd om die 
expertise op gemeentelijk niveau weer op te 
bouwen, aldus Lintsen. Hij ziet het gebeuren, 
in zijn woonplaats Laarbeek, waar de gemeente 
bezig is met de ontwikkeling van meerdere 
grote zonneparken. ‘Ik kijk met verbazing én 

Lokaal stroom 
opwekken geeft 
Nederland zijn 
autonomie terug

A
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Duurzaam leven? 
Rabo Energy Challenge
Een beter milieu begint bij 
bewustzijn. Gelukkig zijn steeds 
meer mensen doordrongen van 
de noodzaak om te verduurzamen. 
Tegelijk is het vaak ook lastig om 
te overzien wat je thuis, op je 
werk of op vakantie allemaal  
kunt doen om de wereld beter 
achter te laten.
Wil jij weten wat de energie
transitie nu precies is? Wat 
deze voor jou betekent? En 
hoe je zelf met kleine stapjes 
een belangrijke bijdrage kunt 
leveren om Nederland te helpen 
verduurzamen?
Met de Rabo Energy Challenge 
ontdek je wat de energietransitie 
allemaal inhoudt, wat Rabobank 
nu al doet, en hoe je thuis zelf 
een bijdrage kunt leveren aan 
een duurzame wereld.
Scan onderstaande QRcode om 
zelf de Rabo Energy Challenge te 
spelen. Iedereen kan meespelen!

Rabo & de energietransitie

ZELF DUURZAAM INVESTEREN?
Rabobank helpt leden en klanten die zelf hun steentje willen  
bijdragen aan de energietransitie met advies en financiering.  

We hebben de belangrijkste producten op een rijtje gezet.

Duurzamer Wonen?
Rabo Groendepot
Wil je zelf aan de slag met het 
duurzaam maken van je nieuwe 
woning? Maar weet je niet zeker 
of je de verbouwing kunt finan
cieren? Of wil je de verbouwing 
gefaseerd uitvoeren?
Met het Rabo Groendepot heb 
je twee jaar de tijd om te beslissen 
welke energiebesparende maat
regelen je wilt nemen. Dus neem 
je tijd. En doe het goed. Isoleren, 
dubbel glas of zonnepanelen.  
Met het Groendepot leg je jezelf 
niet vast aan specifieke maatre
gelen. Je bepaalt later aan welke 
energiebesparende maatregelen 
je het geld besteedt.
Een Rabo Groendepot is een 
bouwdepot speciaal voor het 
nemen van energiebesparende 
maatregelen. Je hebt 24 maanden 
een rekening tot je beschikking 
waar je jouw duurzame verbou
wing mee kunt betalen. Zolang 
je het geld niet gebruikt, ontvang 
je hierover een rentevergoeding 
die gelijk is aan de afgesproken 
hypotheekrente.
Scan de onderstaande QRcode 
voor meer informatie over het 
Rabo Groendepot.

Duurzaam innoveren?
Rabo Groen Lening
Wil jij je onderneming of instelling 
verduurzamen? En voldoet jouw 
project of investering aan de 
voorwaarden van de Regeling 
Groenprojecten van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland 
(RVO)? Dan kom je mogelijk in 
aanmerking voor een Rabo Groen 
Lening. Dit is een zakelijke lening 
waarmee je een duurzaam of  
innovatief project financiert tegen 
een gunstige rente. De groen
korting gaat in als de over heid  
een groenverklaring verstrekt  
voor je project.
De Rabo Groen Lening is een 
product voor zakelijke klanten.  
Bij deze lening profiteer je van 
een groenkorting. De hoogte van 
de groenkorting wordt bepaald 
door de bank en kan wijzigen. 
Scan de onderstaande QRcode 
voor meer informatie over de 
Rabo Groen Lening.

Duurzame huisscan?
HomeQgo Huisscan
Wil je binnen een paar minuten 
een duurzaamheidsadvies voor 
je hele woning ontvangen? 
Inclusief vier offertes voor eventu
ele aanpassingen aan je woning? 
Met de huisscan van Rabobank & 
homeQgo geven we je, rekening 
houdend met duizenden 
opties om jouw woning te 
verduurzamen, persoonlijk advies.
We adviseren over wat je nu 
het beste kunt doen, zoals 
zonnepanelen of muurisolatie, 
en helpen je het proces zo 
makkelijk mogelijk te maken. Dit 
duurzaamheidsadvies is gratis, 
persoonlijk en vrijblijvend. 
Je ontvangt een duidelijk 
duurzaamheidsadvies voor 
jouw woning, met echte prijzen, 
besparingen, mogelijke subsidies 
én een berekening van de 
terugverdientijd.
Scan onderstaande QRcode om 
direct zelf aan de slag te gaan 
met de Rabobank & homeQgo 
huisscan.
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MR. FILL
VOL VERNUFT
TEKST: SIMONE VAN NES   BEELD: STUDIO POMPE

werfafval is een hardnekkig 
probleem. Complex ook. De berg 
lijkt steeds groter te worden. 
In coronatijd deden we er met 

takeaways nog een schep bovenop. Her en 
der slingert de rommel. Gelukkig gloort er 
hoop: de komst van Mr. Fill. 

Minder CO2, minder kosten
Wat maakt Mr. Fill zo bijzonder? De 
elektrische pers in de afvalbak werkt op 
zonne-energie en zorgt dat afval wordt 
fijngeperst, zodat er wel vijf keer méér in 
kan. De Smart Waste Manager met laser en 
sensoren registreert gebruiksgegevens. Er 
wordt pas geleegd als het echt nodig is. 
Geen onnodige ophaal door vrachtwagens 
dus en dat scheelt enorm aan CO2-uitstoot 
en inzamelingskosten. Ook de ondergrondse 
container Heavy Harry beschikt over een 
pers en monitoringssysteem. 

Theo Kik is de motor achter de afvalbakken-
producent. De 35-jarige ceo had veel kennis 
en ervaring, maar niet in de afvalindustrie. ‘Ik 
weet goed wat ik wil. Op mijn 16e was ik de 
jongste student ooit aan het IVA Driebergen. 
Daarna studeerde ik hbo small business, maar 
werkte tegelijkertijd zes dagen per week in 
de autobranche. Vriendinnetjes, stappen, hoe 
deed ik dat toen allemaal?’, lacht hij. Om te 
concluderen: ‘Doorzettingsvermogen loont.’

Scherp en samen
Zijn vader was zijn grote voorbeeld, vertelt 
Theo. Krimpenerwaarder Beschier Kik was 
ceo van het internationaal opererende Vetus 
Marine Equipment. ‘Er kwamen vanuit het 
buitenland aldoor distributeurs bij ons thuis. 
Mijn vader vond het onderhouden van relaties 
belangrijk. In de autohandel leerde ik het 
scherpe en van mijn vader het ‘samen doen’.’

Bij Beco, fabrikant van landbouwkippers, 
ontplooide hij zich verder. ‘Ik zette een 
dealernetwerk op. Reisde veel, werkte aan 
relaties. Tot er een aanbod kwam waar ik 
niet omheen kon. Ik wil altijd vooruit.’ In 2017 
benaderden investeerders hem: er was een 
product ontwikkeld dat vermarkt moest 
worden. Productontwikkeling is een kunst, 
marketing een wetenschap, wordt gezegd. 
‘Kijk goed naar de structuur, stel doelen en 
verkoop beleving’, aldus Theo, 

Groot denken, groot doen
‘Ik had alleen een laptop, maar zette het gelijk 
groots op’, bespiegelt hij. ‘Het concept slaat 
aan, overal waar ik kom. Het eerste jaar deed 
ik niet anders dan reizen en contacten leggen. 
Dat betaalt zich uit. Onlangs wonnen wij nog 
een aanbesteding in Basel voor de levering 
van 1100 zelfpersende afvalbakken.’ Groeien en 
wereldwijd de nummer 1 worden vindt Theo 
niet moeilijk: ‘We hebben een uniek product 

Z

Binnen drie jaar je product leveren in dertig landen. Dat kan 
alleen met een ijzersterke succesformule. Mr. Fill’s zelfpersende 
systeem voor afvalinzameling helpt steden slimmer en schoner 
te zijn. Als het aan directeur Theo Kik ligt, wordt hij met zijn 
hightech afvalbakken dé nummer 1 speler wereldwijd.
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en maken waar wat we beloven. Ik boekte 
stands op internationale beurzen. Twee keer 
stond ik een zijhal en viel nauwelijks op. De 
derde keer had Mr. Fill de grootste stand op de 
beste plek, dat snap je. Onze vindbaarheid op 
internet is groot. Maar afstappen op mensen 
blijft het belangrijkste. Als je niet aan tafel zit, 
weet je zeker dat je niet meedoet.’

‘Wat hij doet met duurzaamheid en innovatie 
vind ik mooi’, zegt Jan Marius Holdermans, 
accountmanager MKB bij Rabobank Hollandse 
IJssel, wanneer hij met Theo over de 
productievloer loopt. De twee speelden in 
hun jongensjaren verstoppertje in Ouderkerk 
aan den IJssel en vonden elkaar jaren later 
terug in hun relatie van klant en bank. ‘Als bank 
kun je onderscheid maken door persoonlijk 
contact. Het gaat om het vertrouwen krijgen 
en om het gunnen.’ ‘Precies’, knikt Theo, ‘té 
gedigitaliseerd werkt niet. Ik waardeer de 
oprechte belangstelling van Jan Marius. En 
voor specifieke kwesties kan hij terugvallen op 
de kennis van deskundigen bij de bank.’

Het concept 
slaat aan, overal 
waar ik kom

Wie
Theo Kik met Mr. Fill

Wat
De zelfpersende, 

pratende afvalbak op 
zonne-energie

Waar
Vanuit Culemborg 

over de hele wereld

Waarom
Geen zwerfafval en 

minder kosten

Hij Praat!
Mr. Fill helpt spelenderwijs gedrags
verandering bewerkstelligen. Kom je dicht 
bij de afvalbak, dan snap je de grote glimlach 
van wie net wegliep. De bak práát! Zo klinkt 
in Antwerpen: ‘Mooi, dahz lekker. Hedde gij 
nog zoiets?’ Stond je als kind met je mond 
open bij Holle Bolle Gijs in de Efteling, 
nu sta je zo op straat in Krimpen aan de 
Lek. Of in Vladivostok. ‘Door de leuke en 
complimenteuze ervaring beïnvloed je het 
gedrag’, verklaart Theo. ‘Minder zwerfafval 
is je beloning.’ Een vandalismebestendig 
zonnepaneel, een geïntegreerde RVS asbak, 
overal is over nagedacht. En dan is Mr. Fill 
ook nog eens voorzien van een heavy duty 
voetpedaal. Zo kun je hem eenvoudig openen 
zonder de klep met je hand aan te raken. De 
klep sluit automatisch. Een veilig idee in deze 
coronatijden.

Groei 
Geen bedrijfsgroei zonder de juiste mensen 
om je heen, weet Theo. Inmiddels werken 
er zo’n zeventig. Hij is trots op allemaal.  
‘Betrokkenheid gedijt het beste in een 
open bedrijfscultuur. Wendy van Krimpen 
uit Lekkerkerk, mijn woonplaats, is vanaf 
het eerste uur aan boord. Joost is hoofd 
productontwikkeling, die is zó goed. En daar 
is Dick, die is de zeventig al gepasseerd.’ Dick 
kijkt op: ‘Ik maak me klaar voor vertrek. Effe 
naar Hamburg en daarna door naar Dubai.’ 
Theo besluit: ‘Niet alleen maar jonge mensen 
betekent een mix van ervaring, kritisch denken 
en originele ideeën.’ 
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‘Deze technologie maakt het mogelijk om waar 
en wanneer je maar wilt metalen onderdelen 
te printen.’ Vincent Wegener, directeur van 
RAMLab, wijst naar de testlocatie waar twee van 
zijn medewerkers ingespannen naar het scherm 
van een laptop turen. De 3D-printer die ze 
bedienen, wordt aan het zicht onttrokken door 
rode plastic flappen. Zo nu en dan verraden een 
fel licht en een knetterend geluid dat de robot 
in actie komt. Op een scherm is het printproces 
te volgen. Laagje voor laagje ontstaat de vorm 
van een haak.
RAMLab is gespecialiseerd in het printen 
van metalen objecten voor toepassing in de 
maritieme, proces- en hightech-industrie. 
Wegener legt zijn hand liefkozend op een 
glanzende, goudkleurige scheepsschroef.  
‘Het kostte ons tien dagen, 24 uur per dag, 
om deze te printen. Normaal worden dit soort 
elementen in het buitenland gegoten. Bij grote 
aantallen is dat goedkoper, maar de kwaliteit is 
minder. En het gietproces is erg vervuilend.’
RAMLab is een van de veertig innovatieve 
bedrijven die gevestigd zijn op het RDM-terrein 
midden in de Rotterdamse haven. Hier, in 
de werven en kantoren van de voormalige 
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, 
werken zij aan innovaties die de energietransitie 
dichterbij brengen. Zoals het bedrijf Flower 
Turbines, dat kleine windturbines ontwikkelt 
voor particulieren en bedrijven, en Zepp.
solutions, dat waterstofmotoren maakt voor 
industriële voertuigen.

Sportschoenen
Die innovaties zijn hard nodig, zegt Rinke  
Zonneveld, lid van de raad van commissarissen 
van Rabobank Rotterdam. ‘De energietransitie 
is een van de grootste opgaven voor de 
regio Rotterdam. Vooral de uitdaging voor de 
industrie in het Rotterdamse havengebied 
is enorm.’ Vanuit zijn werk als directeur van 
InnovationQuarter, de regionale ontwikke-
lingsmaatschappij voor Zuid-Holland, heeft  
hij goed zicht op wat er speelt in de regio.  
De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven 
van Europa. Jaarlijks wordt hier ruim 450 miljoen 
ton goederen overgeslagen, variërend van con-
tainers met sportschoenen tot olie en ijzererts. 
Daarnaast huisvest de Rotterdamse haven het 
op een na grootste (petro)chemische cluster 
van Europa, met onder andere vijfenveertig 
chemische bedrijven en vijf olieraffinaderijen. 
Daarnaast staan in het gebied drie kolencentra-
les, drie gascentrales en één biomassacentrale. 
‘Op dit moment is zeventig tot tachtig procent 
van de economische activiteit in de haven 
gebaseerd op fossiele brandstoffen’, zegt  
Zonneveld. ‘Dat is eindig, doordat olie en  
kolen opraken, maar ook doordat de licence  
to operate voor dat soort industrieën afloopt.’  
In zijn totaliteit is de haven van Rotterdam  
verantwoordelijk voor twintig procent van 
alle CO₂-uitstoot in Nederland. En dat is ook 
meteen de kans, denkt Zonneveld.  
‘Juist omdat de haven zoveel uitstoot, is hier 
veel winst te halen.    

De Rotterdamse haven is verantwoordelijk voor eenvijfde van 
de CO₂-uitstoot in Nederland. De energietransitie is daarom 
de belangrijkste uitdaging voor deze regio. Tegelijk biedt de 
overstap op nieuwe energievormen kansen. ‘De transitie kan 

helpen bij de vernieuwing van de economie en een ander 
type werkgelegenheid opleveren.’

In de haven is nog veel 
milieuwinst te halen

TEKST: SABINE SLUIJTERS   ILLUSTRATIE: GEMMA PAUWELS
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Bovendien kan de transitie echt helpen bij de 
vernieuwing van de economie en een ander 
type werkgelegenheid in de stad opleveren.’ 

Slimme handjes
Het is een gedachte die Zonneveld deelt met 
de Gemeente Rotterdam. In 2018 sprak het 
stadsbestuur de ambitie uit om in 2030 vijftig 
procent minder CO₂ uit te stoten en in 2050 
helemaal klimaatneutraal te zijn. Eind 2020 
voegde de gemeente de daad bij het woord  
 en richtte een energietransitiefonds van 
honderd miljoen euro op voor duurzame 
investeringen in Rotterdam. InnovationQuarter 
zal het fonds beheren.
Het fonds is bedoeld voor investeringen in 
innovatieve bedrijven die zich bezighouden 
met nieuwe manieren van recyclen, groot
schalige opslag van elektriciteit en elektrificatie 
van industriële processen. Het uiteindelijke doel 
is de reductie van CO₂uitstoot, het verbeteren 

van de luchtkwaliteit en het verminderen 
van het gebruik van grondstoffen. Daarnaast 
verwacht de gemeente dat de regeling ook 
een impuls zal zijn voor de economie en 
werkgelegenheid in de regio.
Want verduurzaming leidt niet tot verlies 
van banen, maar tot een vernieuwing van de 
economie en de komst van andersoortige 
banen, denkt Zonneveld. ‘Er zijn nu al heel 
veel slimme handjes nodig voor de installatie 
van zonnepanelen en voor de uitrol van 
grootschalige windmolenparken op zee.’  
Op de RDM sorteren opleidingsinstellingen 
zoals Hogeschool Rotterdam, Techniek College 
Rotterdam (een samenwerking tussen 
Albeda en Zadkine) en het Scheepvaart en 
Transport College daarop voor. Hier krijgen 
mbo en hbostudenten onderwijs in alle 
nieuwe technieken die voor de transitie nodig 
zijn en kunnen ze hun kennis in de praktijk 
testen. Bijvoorbeeld in het aqualab, een bak 
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water van 200 m² waarin dijkdoorbraken en 
tsunami’s kunnen worden nagebootst, of in 
het energielab, een opleidings- en testcentrum 
voor transport en toepassing van waterstof. 

Ecomarathon
‘Ik heb altijd al interesse gehad in hoe dingen 
werken’, zegt Jeroen van den Berg (22).  
Hij is vierdejaars student werktuigbouwkunde 
aan Hogeschool Rotterdam en heeft op het 
RDM-terrein net een gastcollege in wind-
energie gevolgd. Zijn doel is een baan in de 
offshore. ‘Daar is straks veel werk te doen. 
Bijvoorbeeld het weghalen of hergebruiken 
van boorplatforms. Doordat het gebruik van 
olie en gas afneemt, komen er steeds meer 
platforms stil te staan.’ Zijn studiegenoot 
Kirsten Terlouw (21) wil haar technische kennis 
inzetten voor de energietransitie. ‘Ik denk dan 
aan de aanleg van windmolenparken en alles 
wat daarbij komt kijken, zoals reparaties en 
onderhoud, maar ook aan nieuwe vormen  
van energie, zoals waterstof.’
Ook Steven Francis (20) denkt dat de energie-
transitie veel banen zal opleveren. ‘Vooral voor 
technische mensen’, zegt hij. In het Protolab, 
waar studenten – onder begeleiding van een 
docent – gebruik kunnen maken van hightech 
apparatuur zoals lasersnijders, 3D-printers 
en robotarmen, werkt hij met studenten van 
andere studies aan een voertuig voor de  
Shell Eco-marathon. ‘De uitdaging is om het 
voertuig zo ver mogelijk te laten rijden op het 
equivalent van 1 kWh of 1 liter brandstof.’

Schone handen
Hoewel de energietransitie leidt tot het 
ontstaan van jonge innovatieve bedrijven, 
zullen veel nieuwe banen in bestaande 
industrieën ontstaan. Want daar zal een 
belangrijk deel van de transitie plaatsvinden, 
denkt Zonneveld. ‘Met alleen investeren in 
jonge innovatieve bedrijven redden we het 
niet. Ook de grote ondernemingen in de haven 
moeten mee in deze uitdaging. Die opgave 
is heel complex, want bedrijven als Shell en 
BP hebben een businessmodel gebaseerd 

op fossiele brandstoffen. En het nieuwe 
verdienmodel is niet altijd even helder.’
Tegelijkertijd is Zonneveld hoopvol over die 
omslag. ‘Ik geloof in de goede bedoelingen 
van de grote bedrijven. En een onderneming 
als Shell is wel degelijk bezig met die transitie.’ 
Ook BP-topman Bernard Looney heeft 
aangekondigd dat het bedrijf voor 2050 
CO₂-neutraal wil zijn. Maar het verleiden van 
bedrijven tot de transitie is volgens Zonneveld 
een delicaat proces. ‘Bedrijven nemen 
vaak kortetermijn-beslissingen. Dus als de 
Rotterdamse haven met strenge voorwaarden 
komt, vertrekken ze naar Antwerpen.  
Dan hebben wij schone handen, maar niet 
veel schonere lucht. En zonder de huidige 
grote spelers in de Rotterdamse haven gaan 
we de wedstrijd niet winnen’, denkt Zonneveld. 
Alleen al vanwege de schaal waarop deze 
grote ondernemingen werken. Want als grote 
industrieën zich inspannen voor CO₂-reductie 
kan de milieuwinst enorm groot zijn. 

Lege gasvelden
Zoals bij het project H-vision, een 
samenwerkingsverband van onder andere 
Shell, BP, Gasunie en Exxon Mobil voor de 
grootschalige productie van waterstof.  
De betrokken bedrijven willen met waterstof 
de warmteopwekking en stroomvoorziening 
van hun industriële processen verduurzamen. 
Omdat voor de productie van waterstof meer 
duurzame energie nodig is dan op dit moment 
beschikbaar is, worden daar in eerste instantie 
restgassen uit de industrie voor gebruikt. 
De CO₂ die daarbij vrijkomt, willen partijen 
afvangen en opslaan in lege gasvelden in  
de Noordzee. Onderzoeksinstituut TNO be-
rekende dat hiermee al vóór 2030 de uitstoot 
van CO₂ door de Rotterdamse industrie met  
zes megaton kan worden terug gebracht.  
Dat is bijna de helft van de veertien Mton 
CO₂-reductie die de totale Nederlandse 
industrie moet halen in 2030.
‘Uiteindelijk gaat het om een veelheid aan 
grote en kleine projecten die een bijdrage 
leveren aan het verminderen van schadelijke 
uitstoot’, zegt Zonneveld. En dat kost tijd. 
‘De transitie in de haven is een proces van 
dertig à veertig jaar.’ Of dat snel genoeg is, 
blijft de vraag. ‘Je moet altijd zorgen dat je 
versnelt, maar je moet ook oppassen dat de 
concurrentiepositie van de haven niet onder 
druk komt te staan. In elk geval is het geen 
excuus om te denken dat we alle tijd hebben. 
Want de energietransitie gaat wel degelijk 
over morgen.’  

Zonder spelers 
als Shell en BP  
gaan we de wedstrijd  
niet winnen
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nergietransitie? Ik teken ervoor! Als ik ergens vaart 
achter wil zetten, dan is het wel de overstap naar 
groene energie. Dus toen ik werd gevraagd me in 
te zetten samen Rabobank tot dé bankier van de 

energietransitie te maken, aarzelde ik geen moment. Wat is nu 
energietransitie en wat is de rol voor de Rabobank? Als we het 
over de transitie hebben – wat feitelijk verandering van het 
bestaande betekent – identificeren wij drie veranderrichtingen. 
Deze lopen overigens parallel aan elkaar. Drie lijnen, die leiden 
naar die grote verandering die cruciaal is voor onze toekomst.

De eerste is helder als glas: energiebespáring. Afnemers 
gaan minder energie verbruiken. De beste manier om iets te 
besparen is om iets niet te gebruiken, dat begrijpt iedereen. 
De tweede veranderrichting maakt dat er meer duurzame 
energie wordt geproduceerd. Dat betekent automatisch dat 
er relatief minder fossiele energie wordt geproduceerd. Zeker 
waar het elektriciteit betreft, die kun je niet opslaan, moeten 
vraag en opwekking altijd in balans zijn. De derde is, mede 
gedreven door de technologische vooruitgang: iederéén 
kan omschakelen naar duurzamere energiesoorten, zowel 
thuis als op het bedrijf. Denk aan een warmtepomp om het 
gasverbruik te verminderen, het gebruik van waterstof in 
plaats van gas, zelf producent van elektriciteit worden met 
zon op je dak of een windturbine op je bedrijfsterrein. 

Nieuw denken, anders doen
Het mooie van de andere kijk op de transitie is dat 
‘vroeger’ alleen de eerste richting voor iedereen mogelijk 
was. Nu kunnen we met volle kracht invulling geven 
aan de snelle ommekeer in alle drie transitielijnen. So 
far, so good, gaan we doen toch? Waarin zit ‘m dan de 
uitdaging? Nou, naast gedragsverandering hebben de 
veranderrichtingen investeringen – dus geld – nodig. 
Zowel voor het klimaat als voor de economie hebben we 
in Nederland gekozen voor versnelling op de weg naar 
groene welvaart. Met de doelstellingen in het achterhoofd 
zijn daar enorme bedragen, miljarden en miljarden, mee 
gemoeid. Je voelt al: hier belanden we bij de rol van 
banken en bij die van de Rabobank in het bijzonder. 

Mede vanuit haar opdracht als maatschappelijk betrokken 
bank worden naar behoefte op een effectieve manier 
financierings producten gemaakt om de investerings
barrière zo laag en transparant mogelijk te maken, met 
een eerlijk verdienmodel voor allen. Hoe beter je de 
verandering van klanten faciliteert, des te meer draag 
je bij aan energietransitie.

Haalbaarheid gaat gepaard met betaal
baarheid. Voor het kantelpunt is een 
paradigmashift nodig: nieuw denken 
en anders doen. Nu nog worden ban
ken – te veel – beoordeeld op hun in
vesteringsportefeuille, oftewel financier 
je klanten die vandaag al duurzaam 

zijn? Veel sterker is het om beoordeeld te worden op hoeveel 
je financiering bijdraagt in transitietijdsduur. Als we dáár de 
belangrijke waarde van inzien, komt daar de meeste focus 
op. Dus niet alleen waarderen wat al goed is, maar eenieder 
die groener wil worden en groener wil werken de helpende 
hand bieden. Als we allemaal een klein steentje bijdragen, 
levert dat op nationale schaal een enorme verbetering op. 
Voor het klimaat en voor het toekomstige verdienvermogen 
van Nederland. In deze Rabo &Co vind je verschillende voor
beelden van mensen zoals jij en ik, die op hun eigen manier 
een bijdrage leveren. Je leest over lokale energiecoöperaties 
en hoe eerdere energietransities – want onze huidige is zeker 
niet de eerste in de geschiedenis – zijn verlopen. 
 
Doe mee, speel de game
Om met elkaar bij te dragen aan de energietransitie, helpt 
het om wat basiskennis op te bouwen. Eind 2020 vroegen 
wij onze collega’s, ledenraadsleden en commissarissen om 
ambassadeur te worden van de energietransitie. We deden 
dat door hen een game te laten spelen, waarmee op een 
laagdrempelige manier inzicht en kennis werd gedeeld. 
Van alle Rabobankcollega’s zijn inmiddels twee op de drie 
ambassadeur en het aantal groeit nog steeds. Voor iedere 
ambassadeur hebben we samen met Staatsbosbeheer een 
boom geplant. Extra bomen in Nederland helpen bij de 
CO2reductie en maken de leefomgeving mooier en 
gezonder. Dat wordt een Rabobos vol symbolen van 
vergroening, we naderen de 10.000 bomen! Nu mag dat bos 
wat ons betreft nog veel groter en daarom pakken we door. 
De Rabo Energy Challenge is er nu ook voor jou als lid. Je 
leest erover op pagina 25. Doe mee, dan groeit er straks voor 
jou ook een boom. 

Samen groener worden. Ik teken ervoor! Jij ook?

Floor van Workum
CEO Vista Hypotheken

Gaan we doen toch? 
Waarin zit ‘m dan 
de uitdaging?
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Kinderen zijn vaak de dupe van geldzorgen. 
Leerachterstanden en sociaal isolement liggen op 
de loer. Stichting Leergeld Hollandsche IJssel helpt 
kwetsbare leerlingen. Na de ontvangst schuiven we aan 
een vergadertafel. ‘Gekregen van de Rabobank, na hun 
verhuizing’, lacht Yolande Holleboom, coördinator van de 
stichting. Ze legt uit hoe Leergeld met financiële middelen 
kansen biedt voor een betere ontwikkeling in het onderwijs 
en – ook belangrijk – om mee te tellen. ‘Opgroeien in 
armoede heeft invloed op welzijn en leerprestaties. Dat 
er veel armoede is kwam schrijnend aan het licht tijdens 
de eerste lockdown. Na jaren van gestage stijging was 
daar plots die piek. We voerden een mega-operatie uit 
met laptops en leermiddelen voor thuisonderwijs. De 
coronacrisis maakte de nood onder kansarme kinderen 
zichtbaarder. Ouders zijn in situaties gekomen die zij niet 
hadden voorzien. Wij willen voorkomen dat kinderen een 
achterstand oplopen die ze niet meer kunnen inhalen.’ 
‘Kinderen voelen de stress en schaamte die armoede
met zich meebrengt haarfijn aan. Wij willen verlichting 
bieden’, valt Ellen Wiggelinkhuijsen haar bij.

Als intermediair gaat zij op huisbezoek. ‘In deze coronatijd 
mis ik dat enorm. Jaren geleden ontdekte ik Stichting 
Leergeld. Achteraf deed ik een gouden aanvraag’, zegt 
ze, doelend op de verkregen computer voor haar zoon én 
hoe zij warm betrokken raakte als vrijwilligster. ‘Mensen 
hebben vaak schroom om aan te kloppen. Huisbezoek 
breekt het ijs. Juist dan komen de verhalen’, weet Ellen 
uit ervaring. ‘Een fiets om naar school te kunnen, het 
lidmaatschap van een club, schoolspullen of zwemles, 
wij kijken naar wat een kind écht nodig heeft.’ Yolande 
benadrukt: ‘Privacy is gewaarborgd, bij de overdracht 
blijven wij onzichtbaar. Op afstand voelen wij de trots van 
ouders en kinderen wanneer een belangrijke aanschaf 
mogelijk wordt gemaakt. Nieuw is onze samenwerking in 
Sam& met Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting 
Jarige Job, Jeugdfonds Sport & Cultuur. Samen nog veel 
meer kinderen helpen, hoe mooi is dat!’ Rabobank 
schonk vanuit haar Regiofonds € 5.000. ‘En meedoen aan 
Rabo ClubSupport leverde nog eens bijna € 1.550 op’, 
glundert Yolande. Doneren of vrijwilliger worden? 
Kijk op leergeldijssel.nl. 

Kansrijk project



Life & Food Experience 
1.000 leden geïnspireerd 
Wij kwamen bij onze leden online binnen 
met de Life & Food Experience. Vanuit een 
kookstudio verzorgden wij een uur vol 
met inspiratie over gezonde levensstijl en 
voeding. Spreker Richard de Leth vertelde 
over het belang van goede voeding, 
terwijl chefkok Estée Strooker een heerlijke 
rollade zonder vlees maakte. Onze leden 
waardeerden het dat Rabobank in deze 
bijzondere tijd zo’n event organiseerde. 
Echt iets om trots op te zijn!

Financieel gezond leven
Pubers & Poen | Slimmer met geld
Wij organiseerden met budgetcoach Eef van 
Opdorp twee online lezingen. ‘Pubers & Poen’ 
voor alle ouders en verzorgers van kinderen in 
de leeftijd van 12 tot 18 jaar. En ‘Slimmer met 
geld’ voor iedereen die wil besparen. Twee 
inspirerende avonden vol tips over hoe om 
te gaan met pubers en geldperikelen en over 
hoe je kunt besparen op je vaste maandelijkse 
lasten en een buffer kunt opbouwen. Met 
deze inspirerende lezingen hebben wij onze 
maatschappelijke impact laten zien. 

Bomen voor Rabo-Bos 
De energietransitie versnellen
De energietransitie is één van de grootste 
uitdagingen waar de samenleving voor staat. 
Gelukkig zijn steeds meer mensen zich hiervan 
bewust. De noodzaak om te verduurzamen 
wordt groter. Niet alleen wereldwijd, maar  
ook in Nederland, zelfs bij ons thuis. Mede
werkers van Hollandse IJssel zijn opgeleid  
tot ‘Ambassadeur van de energietransitie’.  
Voor iedere ambassadeur plantten wij een 
boom in het RaboBos waar inmiddels bijna 
8.000 bomen staan.

Cybercrime event
Een spannende avond vol tips

Internetcriminaliteit is de snelst groeiende vorm van misdaad. Cybercriminelen worden  
steeds creatiever en hun methoden met de dag geavanceerder. WhatsAppfraude, phishing, 
Marktplaatsfraude en helpdesk fraude/spoofing – alsof je benaderd wordt vanuit een 
betrouwbare bron –, internetcriminelen zoeken net zo lang tot ze de zwakste schakel 
ontdekken. Mensen zijn niet altijd bekend met de verschillende vormen van fraude en de 
risico's die ze lopen en hebben soms onvoldoende kennis over preventie. Tijdens ons online 
cybercrime event kregen de deelnemers tips om hun gegevens te beschermen en zich te 
wapenen tegen online criminelen. 634 deelnemers deden mee en beloonden ons met een 7,5. 

De coöperatieve Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke 
initiatieven en investeert een deel van de winst in de samenleving. 

Internationaal, landelijk, regionaal én lokaal. Goed voor onze leden en 
klanten & goed voor de wereld om ons heen.

 ILLUSTRATIE: GEMMA PAUWELS
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Idealisme willen ze het niet noemen. Eerder gewoon 
verantwoord leven. Michael en Milou Sprangers 
verduurzaamden hun jaren 70-woning in Dordrecht 
ingrijpend. Het doel is om te komen tot energieklasse 
A++. ‘Maar als we dat niet halen, hebben we in elk  
geval ons best gedaan.’

Zelfs de vissen uit de vijver gingen mee toen 
Michael (41) en Milou (36) Sprangers vorig jaar 
juli hun oude huis in Dordrecht verruilden voor 
een jaren 70-woning drie straten verderop. 
De verbouwing was nog in volle gang. ‘Mike 
was druk met isoleren’, zegt Milou. Ze had 
speciaal vrij genomen van haar werk als zeden-
rechercheur bij de politie Rotterdam om hem 
te helpen, maar door de lockdown kon dat niet. 
‘De basisscholen waren dicht, dus ik moest onze 
kinderen Stenn (8) en Kaj (5) thuis onderwijzen. 
Mike heeft daardoor veel alleen moeten doen.’
Het nieuwe huis telt drie slaapkamers, een 
studeerkamer en een inpandige garage. 
De ruime woonkamer en L-vormige keuken 
bieden uitzicht over een zonnige achtertuin. 
Her en der is zichtbaar dat de verbouwing  
nog niet af is. In de woonkamer ontbreken  
de vensterbanken nog en ook de plinten zijn 
nog niet geplaatst. Aan het plafond hangt  
een kale peer.
Dat ze wilden verhuizen kwam door gebrek 
aan ruimte. ‘Ons oude huis werd te klein’, vertelt 
Michael. ‘Vooral op de eerste etage liepen 
we elkaar in de weg. En de jongens worden 
groter.’ Om het helemaal toekomstbestendig 
te maken, wilden ze hun nieuwe woning 

Streven naar 
energielabel 
A++
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zo duurzaam mogelijk, met dubbel glas en 
vloerverwarming. Ook het gasfornuis moest 
wijken voor een elektrische variant. ‘Uiteindelijk 
zullen we allemaal van het gas af moeten’, zegt 
Milou. ‘Dit was een logisch moment. Maar ik 
mis het koken op vuur soms wel.’

Extra trui
Ze verduurzamen vooral omwille van het 
milieu. ‘We zijn geen idealisten ofzo, maar we 
vinden het wel belangrijk om verantwoord 
te leven’, zegt Milou. ‘We letten ook op 
hoe lang we douchen bijvoorbeeld. En we 
trekken liever eerst een trui aan voordat we 
de verwarming hoger zetten.’ Bovendien 
kan duurzaam verbouwen ook financieel 
aantrekkelijk zijn, weet Michael. Als financieel 
adviseur bij Rabobank adviseert hij klanten 
die willen verduurzamen. ‘De bank geeft 
korting op de hypotheekrente wanneer de 
woning binnen twee jaar het energielabel A++ 
krijgt. Bovendien verdienen investeringen in 
duurzaamheid zich uiteindelijk terug in een 
lagere energierekening.’  
Meteen na de koop maakte het stel een 
plan. Ze wonnen advies in bij AVEB, een 
adviesbureau voor energiebesparing.  
‘Ik wilde weten of het überhaupt mogelijk 
was om een huis uit de jaren 70 naar een 
energielabel A++ te krijgen’, zegt Michael.  
‘En wat we dan allemaal zouden moeten doen.’ 
Uit de nulmeting van AVEB bleek de woning 
energielabel C te hebben. Om naar A++ te 
komen, is fors meer nodig dan ze oorspronkelijk 
van plan waren. ‘Uit hun rapport bleek dat we 
ook het dak en de muren moesten isoleren en 
twintig zonnepanelen plaatsen.’

Timmermansopleiding
Het stel besluit te kijken hoe ver ze kunnen 
komen. Om de kosten te drukken, doet 
Michael veel zelf. Ondanks zijn diploma in 
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werktuigbouwkunde valt dat niet mee.  
‘Ik had liever een timmermansopleiding 
gehad’, lacht hij. Wat hij niet weet, vraagt  
hij aan kennissen of haalt hij van internet. 
Ook krijgt hij veel hulp van zijn vader.  
‘Vroeger deden we thuis ook alles zelf. Het is 
een kwestie van doen. Gaandeweg leer je.’
In een paar maanden tijd isoleerden ze 
de muren, het plafond van de schuur en 
het dak. De dubbele ramen kregen een 
zonwerende werking en de radiatoren werden 
vervangen door vloerverwarming. Het dak 
is klaargemaakt voor de zonnepanelen 
die op termijn gaan komen. Ondanks alle 
inspanningen zijn de stookkosten hoger.  
‘Ons vorige huis was veel kleiner en had een 
houten skelet. Daardoor was het altijd snel 
warm’, zegt Milou. ‘En we hebben tijdens de 
coronacrisis natuurlijk veel thuis gewerkt, dat 
scheelt ook.’ Of ze het A++ energielabel gaan 
halen – en de korting op de hypotheekrente 
mogen houden – weten ze pas over twee jaar. 
‘Maar ik vermoed dat het wel gaat lukken’,  
zegt Michael. En ook als dat niet zo is, zijn ze 
heel tevreden. ‘We hebben in elk geval ons 
best gedaan.’ 

Duurzaam 
verbouwen kan 
ook financieel 
aantrekkelijk zijn
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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

Sungevity 
Korting op zonnepanelen
Zonnepanelen verdienen zichzelf terug met een flink 
rendement. Ze dragen positief bij aan het milieu én  
aan de waarde van je woning. Bij Sungevity is de 
overstap naar zonnestroom zo gemaakt. Je regelt alles 
gewoon online, wanneer het jou uitkomt. Vraag 
nu  gratis advies en ontvang € 300,- korting op een 
compleet zonnestroomsysteem. Inclusief installatie 
én 10 jaar SunSure opbrengstgarantie.  
 
Waar: Rabobank.nl/ledenaanbiedingen 
Geldig: t/m 30 april 2021

Pluimers isolatie
Ontvang € 150,- korting
Isoleer je spouwmuur, vloer, dak of laat je glas 
vervangen. Verduurzaam je woning en maak je 
woning meer waard met besparende en comfort-
ver hogende maatregelen van Pluimers Isolatie. Wist 
je dat er ook subsidiemogelijkheden zijn? Dit maakt 
investeren in je woning momenteel nog interessanter. 
Vraag een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan en 
ontvang € 150,- korting op de offerte.  

Waar: Rabobank.nl/ledenaanbiedingen 
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.

Los de puzzel op...
Stuur je oplossing naar communicatie.hij@rabobank.nl en maak 
kans op het Roots Kids boek ‘De wereld op je bord! Lekker koken 
met Sandra Ysbrandy.’ Zes kinderen uit Afrika en Nederland leiden 
je rond op hun boerderij en leggen uit hoe jouw eten uitgroeit 
tot een heerlijk product.
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Puzzel

De uitslag van de vorige puzzel: ‘Ommekeer’.
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