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Ook dit jaar kunnen bij

Rabobank Almere

bankierende verenigingen

en stichtingen hun clubkas

spekken. Rabobank Almere

startte in 2016 de Rabobank

Clubkas Campagne. En met

succes! Meld uw vereniging

of stichting aan via onze site

www.rabobank.nl/almere en

maak kans op een financiële

bijdrage.  Er is maar liefst

€50.000,- te verdelen.

 FOTO: MAARTEN FEENSTRA
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GELUKKIG

Benieuwd naar de
ledenaanbiedingen?
Ga naar pagina 38

W
ij staan bekend als een spaar-
zaam en ook als een heel geluk-
kig volk. In het World Happiness
Report 2017 staat Nederland op

plaats zes. Welke factoren spelen een rol? Dat
zijn inkomen, gezond ouder worden, mensen
om op terug te vallen in moeilijke tijden, gene-
rositeit, vrijheid en vertrouwen (in overheid en
bedrijfsleven). Ook wij als Rabobank doen er
veel aan onze maatschappelijke betrokkenheid
concreet vorm te geven. Zo kunt u in deze zo-
mereditie van Dichterbij lezen over het platform
IkWoonLeefZorg. Dit digitale platform brengt
veel kennis en kunde samen over langer zelf-
standig thuis wonen en fungeert zo als gids en
wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers. 

Samenwerken met partners en kennis delen
zijn sleutelwoorden voor de Rabobank. Of het
nu gaat om het vinden van slimme oplossingen

voor het klimaatprobleem of het tegengaan van
voedselverspilling. In Almere worden voedsel-
overschotten verdeeld onder gezinnen die on-
der of aan de armoedegrens leven. Samenwer-
ken tegen armoede en verspilling door voe-
dingsproducten te benutten in plaats van te ver-
nietigen. We praten met vijftigers die besloten
het roer om te gooien door voor zichzelf te be-
ginnen. Wat bewoog hen alsnog die droom te
verwezenlijken en waar liepen zij tegenaan?
Want vanzelf gaat het niet. En wat dacht u van
een uitdagend bouwproject starten in Ooster-
wold. Een verhaal van twee bewoners die mid-
den in de natuur hun huis bouwen. Zij voelen
zich gelukkig in Oosterwold omdat ze daar hun
droomhuis kunnen realiseren.  

Ik wens u veel leesplezier en een mooie zo-
mer! 
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Digitale boekhouder voor zzp’ers

IBAN-
CHECK
Rabo Internet- en Mobielbankieren is dit
voorjaar uitgebreid met de IBAN-Naam
Check. Het systeem checkt voortaan au-
tomatisch of de ingevoerde naam inder-
daad bij het doorgegeven bankreke-
ningnummer hoort. Daar was een goe-
de reden voor. Uit onderzoek van de Ne-
derlandse banken blijkt namelijk dat er
iedere maand zo’n 1300 verkeerde over-
boekingen worden gemeld. Dankzij de
IBAN-Naam Check kunnen vergissingen
en fraude worden voorkomen.

6 ALMERE

KORT

Stimuleer uw club

RABO
CLUBKAS
Rabobank Almere keert maar liefst
€50.000,- uit aan verenigingen en stich-
tingen. Na het succes in 2016 vindt ook
dit jaar de Rabo Clubkas Campagne
plaats. Verenigingen en stichtingen die
bij ons bankieren, kunnen zich tot 1
september inschrijven via
rabobank.nl/almere.

D
e leden van onze bank (15.000
Almeerders) bepalen hoe de  
€ 50.000,- verdeeld wordt.
Klanten die lid zijn van Rabo-

bank Almere mogen stemmen. Zij worden
in oktober hiervoor uitgenodigd en ont-
vangen een persoonlijke code en uitleg
over de stemprocedure. Zij brengen hun
stem uit op hun favoriete club. Het bedrag

wordt gedeeld door het aantal stemmen
en evenredig uitbetaald over de deelne-
mende verenigingen en stichtingen. In no-
vember wordt middels een grote feestelij-
ke avond in de Schouwburg de verdeling
bekend gemaakt en worden de cheques
uitgedeeld. Elke club, vereniging en stich-
ting die een steuntje in de rug goed kan
gebruiken en klant is bij Rabobank Almere
kan zich aanmelden via
rabobank.nl/almere. Op een eerlijke en
leuke manier worden bank én verenigin-

gen zichtbaar en kunnen we direct iets
doen voor dat wat in de samenleving van
belang is. Stimuleer uw favoriete sport-
club, (muziek)vereniging of stichting en
schrijf in voor de Rabo Clubkas Campagne.

Z
elfstandig ondernemen bete-
kent ook: uw financiële admini-
stratie bijhouden. Vaak is dat
een tijdrovende klus. En uitbe-

steden? Daar heeft lang niet elke zzp’er
het geld voor. Rabobank speelt hier nu
met een innovatieve oplossing op in: Tel-
low. Een grotendeels geautomatiseerd
boekhoudsysteem dat direct aan uw bank-
rekening is gekoppeld. Via de website en
app is het vervolgens mogelijk om de ad-
ministratie te doen. Facturen versturen bij-

voorbeeld. Tellow geeft een seintje als ze
betaald zijn. Betalingstermijn verstreken?
Dan is het mogelijk om vanuit dit systeem
een betalingsherinnering te sturen. Ook
handig: gescande bonnetjes aan de bijbe-
horende transacties koppelen. Tellow ver-
werkt die uitgaven dan automatisch in de
administratie. En de btw-aangifte? Die zet
het systeem elk kwartaal netjes klaar.
De website en app komen voor de zomer
beschikbaar.



Rabo Business Relay 10 september
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W
ilt u met uw bedrijf zicht-
baar sportief zijn in 2017?
En wilt u ook ervaren wat
triathleten moeten door-

staan of contacten leggen met andere Al-
meerse bedrijven en bovenal samen met
collega's of relaties een sportief resultaat
neerzetten? 

Doe dan mee aan de mini triathlon in
teamverband op zondag 10 september
2017! De supersprint triathlon bestaat
voor elke atleet uit 380 meter zwemmen, 7
kilometer fietsen en 2 kilometer hardlo-
pen. Enthousiasmeer drie collega's voor de
Rabo Business Relay en verleg samen uw
grenzen! Rabobank Almere biedt u 50%
korting aan bij de inschrijving omdat de
bank als sponsor van de Challenge
Almere-Amsterdam het belangrijk vindt
dat dit evenement ook toegankelijk is voor
de Almeerse bedrijven. Rabobank zet zo
'Meer stappen voor Almere'.

WWW.RABOBANK.NL/ALMERE

Reserveer alvast in uw agenda:

HAVEN FESTIVAL

V
an vrijdag 1 t/m zondag 3 sep-
tember vindt het sfeervolle Ra-
bobank Almere Haven Festival
plaats. Als hoofdsponsor beleven

we dit evenement graag samen met u.
Daarom nodigen we u van harte uit. Kom
genieten van muziek, varen, de brocante
markt, cultuur en lekker eten! Met als
hoogtepunt het klassieke havenkomcon-
cert op zaterdagavond. Het programma is
nog niet bekend. Via onze website en een
ledenmail houden wij u op de hoogte van
de ledenaanbiedingen, houd deze dus in
de gaten! 

MEER INFORMATIE VINDT U OP

WWW.RABOBANK.NL/ALMERE

WALK OF FAME
De Walk of Fame wordt uitge-

breid met een belangrijke ge-

beurtenis uit het  jaar 2016.

Wat moet er volgens u vastge-

legd worden in het straatbeeld

van Almere op de 43e tegel? Is

dat Almere bestaat 40 jaar en

heeft 200.000 inwoners, het

25-jarig bestaan van het Flevo-

ziekenhuis of het 35 jaar be-

staan van de Brassband Alme-

re, de oudste muziekvereni-

ging? Doe mee en breng voor

15 juni uw stem uit op

walkoffamealmere.nl.

SPONSOR VAN HA-
RINGPARTY ALMERE
Rabobank Almere is dit jaar

hoofdsponsor van de Haring-

party Almere. De Almeerse Ro-

taryclubs organiseren geza-

menlijk deze zakelijke netwerk-

bijeenkomst op 28 juni, waar-

van de opbrengst grotendeels

bestemd is voor twee Almeerse

goede doelen. Met deze spon-

soring ondersteunt de Rabo-

bank mede de goede doelen.

DONATIES UIT HET
STIMULERINGSFONDS
Rabobank Almere heeft in het

1e kwartaal 2017 vijf organisa-

ties een bijdrage toegezegd uit

het Stimuleringsfonds. Zo kan

de vereniging Aldichter een

prijsvraag poëzie organiseren

en kan de vereniging Het Ta-

lentenpakket, een koor van

mensen met en zonder zicht-

bare beperkingen een helling-

baan voor rolstoelgebruikers

aanschaffen. De bank als coö-

peratie laat met deze toeken-

ningen zien dat zij meer stap-

pen wil zetten voor Almere. 
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MIDDEN IN DE SAMENLEVING
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IKWOONLEEFZORG

Uw gids en
wegwijzer
Eén plek waar u terechtkunt voor bijna al uw vragen
over zelfstandig wonen, hulp en zorg, sociale 
contacten en financiën. Het nieuwe online platform 
IkWoonLeefZorg van de Rabobank wijst de weg.
 TEKST: ELS WIEGANT FOTO'S: DE RABOBANK

L anger zelfstandig blijven wonen: de
overheid stimuleert het en veel ouderen
willen het zelf ook. In 1990 woonde zo'n
30 procent van de 80-plussers in een

verzorgings- of verpleeghuis, in 2040 is dat naar
verwachting nog maar 8 procent.

Zij blijven het liefst in hun vertrouwde om-
geving, met een beetje hulp van familie, buren of
vrienden en van de thuiszorg. Anderen gaan sa-
menwonen met  gelijkgestemden of trekken bij
familie in. Weer anderen laten gezamenlijk een
huis bouwen en regelen zelf de verzorging die
ze nodig hebben.

 
TIPS EN OPLOSSINGEN De Rabobank

wil mensen helpen om langer zelfstandig te blij-
ven wonen. Met producten en diensten, maar
vooral met informatie, kennis en oplossingen.
Dit biedt de bank, in samenwerking met Inter-
polis, nu ook aan op IkWoonLeefZorg.nl. Het on-
line platform is gericht op 65-plussers (3 mil-
joen in 2016) en op mantelzorgers (4 miljoen).

 IkWoonLeefZorg is onderverdeeld in vier
categorieën: zelfstandig wonen, hulp en zorg,
sociale contacten en financiën. Door een test in
te vullen krijgt de bezoeker van het platform in-
formatieve artikelen die aansluiten op zijn
vraag; op maat, aangevuld met tips en mogelijke
oplossingen.

De artikelen worden in opdracht van de        
Rabobank geschreven. Wekelijks komen er arti-
kelen bij. 'We houden bij wat veel wordt gelezen
en wat niet. Is er veel belangstelling voor bij-
voorbeeld brandveiligheid of mantelzorgen, dan
gaan we die informatie uitbreiden', vertelt pro-
grammamanager Ellen Kramer. 

Met welke vragen kunt u op IkWoonLeef-
Zorg terecht? Een paar voorbeelden. U woont al-
leen, heeft zorg nodig en zoekt een alternatieve
woonvorm. Het platform geeft u informatie over
wonen in een hofje of seniorenwoning bijvoor-
beeld.

U wilt gezonder leven, maar alleen lukt het u
niet. Wie kan u hierbij helpen? Welke mogelijk-



In je vertrouwde omgeving

zelfstandig blijven wonen.

Hoe regel je dat?

HELPDESK VOOR
BURGERINITIATIEF
Steeds meer mensen

regelen samen dingen

om langer zelfstandig

te wonen en prettig te

leven. Er zijn zo'n vier-

honderd burgerinitia-

tieven in Nederland en

dat aantal groeit. Ze

zijn gebundeld in het

landelijke netwerk

Nederland Zorgt Voor

Elkaar. Dat verzamelt

kennis en probeert

knelpunten in wet- en

regelgeving op te hef-

fen. Om die kennis te

delen met iedereen die

een initiatief heeft op

dit gebied, financiert

de Rabobank een site:

www.nlzorgtvoorelkaar

.nl/helpdesk.
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heden zijn er om samen met anderen te eten? Of
te wandelen? Het platform geeft u tips.

U wilt meer contact met familie die ver weg
woont. Het platform verwijst naar informatie
over bellen via Skype of WhatsApp. Of het geeft
tips om uzelf te vermaken zonder dat u de deur
uit hoeft, met een kaartspel of legpuzzel op de
computer bijvoorbeeld.

U zorgt voor uw moeder en wilt er graag een
weekje tussenuit. Wie kan de zorg even van u
overnemen? Het platform geeft u informatie
over zogenaamde 'respijtzorg'.

 
LANDELIJK EN LOKAAL Artikelen vor-

men één ingrediënt van het platform. Verwijzin-
gen naar websites van andere organisaties, in-
stellingen en bedrijven een tweede. 'Er is na-
tuurlijk al heel veel goede informatie beschik-
baar. Op ons platform komt het bij elkaar. Wij
willen echt een gidsfunctie vervullen', bena-
drukt Kramer.

Het derde element is dat het via het platform
mogelijk is om producten (en later ook dien-
sten) te bestellen. Een rollator bijvoorbeeld, of
een handgreep voor de badkamer. De inhoud
van het platform is nu nog voornamelijk gericht
op landelijke initiatieven. Naarmate het groeit,
worden er steeds meer regionale en lokale initi-
atieven aan toegevoegd. 'Waar we naartoe wil-
len is dat u via het platform direct thuiszorg of
huishoudelijke hulp kunt regelen bij u in de
buurt. Of een offerte van een aannemer om een
slaapkamer op de begane grond te maken.' Denk
ook aan kleine aanpassingen in uw huidige wo-
ning. Via de preventiewinkel van Interpolis kunt
u de juiste producten bestellen.

Ten slotte biedt het platform financiële in-
formatie en tips. Over uw inkomen na uw pensi-
oen of de mogelijkheden voor als uw lijfrente
vrijvalt. Heeft u behoefte aan uitgebreid advies?
Maak dan een afspraak met uw Rabo-adviseur.

30
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TEGEN VOEDSELVERSPILLING

10 ALMERE

Zo'n 5 miljard euro aan eetbaar voedsel belandt jaar-
lijks in de vuilnisbak. Zonde en onnodig. Almere ver-
deelt voedseloverschotten aan minima in armoede. 
 TEKST: LINDA GRAANOOGST FOTO'S: MAARTEN FEENSTRA

TEGEN VOEDSELVERSPILLING

Almere, stad
zonder 
armoede?

O f ik een paar plakjes salami had. Ik
gaf het haar. Een dag erna stuurde
die moeder mij een foto van een piz-
za met in het midden een kaars erop.

En achter die pizza - mét salami - de gezichtjes
van twee jonge kinderen. Geen geld voor taart.
Dit was dus zijn kinderfeestje.’ Tranen schieten
in haar ogen. ‘Ik wist ineens: hier doe ik goed
aan.’

Aan het woord is Els van Boxtel van Stichting
Wensjes, die zich inzet voor gezinnen met een
‘te krappe portemonnee’. Of, zoals Van Boxtel
het zegt: ‘Almeerders die onder de armoede-
grens terecht zijn gekomen. Met een beetje pech
overkomt het je. Het raakt werkelijk alle lagen
van de bevolking.’ 
De gemeenteraad noemde Wensjes al eerder ‘de
ambulance voor de armoede’, omdat de stichting
armoedegezinnen als eerste acuut en 24/7
helpt, nog voordat zij op de radar komen bij het
Voedsel Loket Almere (VLA).

8.500 kinderen in armoede
Volgens de laatste cijfers van de gemeente

Almere zijn er zo’n 12.000 gezinnen (!) wegens
zeer uiteenlopende omstandigheden in zware fi-
nanciële problemen. ‘En het verbaast me niet als
het er meer zijn’, zegt Van Boxtel. ‘Er is veel ver-
borgen armoede. En schaamte. En angst dat ou-
ders hun kinderen kwijt raken.’ Ze zucht even.
‘Vreselijk. Ouders die geen geld hebben om fat-
soenlijk eten te kopen. Of een tandenborstel,
tandpasta, kleding of schoenen.’ Binnen die gro-
te groep minima zijn er zo’n 8.500 kinderen die
niet voldoende vitaminen binnen krijgen. ‘Of re-
gelrecht honger lijden. Verse groenten en fruit is
het eerste waarop zij bezuinigen. Ouders kiezen
dan voor pasta, witte rijst of vitaminearm vulsel
in plaats van voedsel. Schrijnend.'

Voedseloverschotten
Helaas kan projectleider Millicent Schepman

dit beeld alleen maar beamen. Ze heeft nauw
contact met wethouder Froukje de Jonge. Schep-

Volgens de laatste cijfers ver-

keren zo’n 12.000 Almeerse

gezinnen wegens zeer uiteen-

lopende omstandigheden in

zware financiële problemen. 



11

Stichting Wensjes helpt

inwoners van Almere

die in urgente nood

verkeren, vanwege ar-

moede of andere be-

perkingen. De stichting

ondersteunt hen met

gratis eten, kleding en

schoeisel en een luiste-

rend oor voor een ieder

die daar behoefte aan

heeft. Daarnaast streeft

Wensjes ernaar mensen

in hun eigen kracht te

zetten, uit hun isole-

ment te halen, waar-

door ze weer meedoen

in de maatschappij.
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Samenwerken tegen armoe-

de en verspilling door pro-

ducten te benutten in plaats

van te vernietigen.

man: ‘Echte armoede en honger, dat moet toch niet kunnen in
zo’n welvarend land als Nederland?’ 
Begin dit jaar stelde de gemeente haar aan als aanjager van
de ‘Coalitie Buitengewoon’; een initiatief dat voedselover-
schotten lokaliseert en distribueert in Almere Buiten. ‘Dat sa-
menwerkingsverband bestond toen uit een aantal zorginstel-
lingen, VLA en de gemeente Almere.’ 
Haar taak: voedselverspilling in kaart brengen én hoe deze
producten te benútten, in plaats van vernietigen. ‘En bij voor-
keur bij de minima terecht laten komen.’ 
 Een hele klus was het om te achterhalen welke partijen re-
gelmatig voedseloverschotten vernietigen. ‘En hoe vervol-
gens in contact te komen met zogeheten ‘minimum huishou-
dens’, die dit voedsel juist goed kunnen gebruiken.’ Schepman
maakte de ene afspraak na de andere met verschillende com-
merciële partijen, zoals supermarkten en restaurants. Wan-
neer de projectleider vertelde dat de gemeente voedselver-
spilling tegen wil gaan, sluimerde de interesse. ‘Mijn ge-
sprekspartners staan niet altijd meteen te juichen,’ vertelt zij,
‘maar vinden het wel plezierig om te weten wat er speelt.’

Verse producten, kennis & kunde delen
Medemenselijkheid maakt vaak dat haar gesprekspart-

ners van toehoorder overgaan tot coalitiepartner. ‘Dan vra-
gen ze mij of en hoe zij iets kunnen betekenen. Bedrijven an-

no 2017 willen het liefst bijdragen aan lokale initiatieven.’ De
Hema, Jumbo, restaurant Breed, Albert Heijn aan de Rio de
Janeiroplein, maar ook telers in de Buitenvaart zoals Efibia
en Stichting Weet Hoe Je Leeft werken als Coalitie Buitenge-
woon inmiddels mee. Ook wordt kennis en kunde gedeeld.
‘Iedereen wil dit tot een succes maken. En’, voegt Schepman
er fijntjes aan toe, ‘armoede is iets wat er al jaren is; het be-
hoort door de samenleving gedragen te worden. Samen
schouders eronder dus.’ 
 Van Boxtel knikt instemmend: ‘Bij Stichting Wensjes kijken
we ook naar de persoon áchter de boodschappentas, die bij
ons aanklopt.’ Vaak is er meer hulp nodig: schuldhulpverle-
ning, een psycholoog of maatschappelijk werk. Of een kinder-
arts, wanneer er sprake is geweest van langdurige ondervoe-
ding. ‘Daarnaast bieden we gratis creatieve middagen. Dan
kunnen ouders met hun kinderen knutselen en zo even hun
sores vergeten.’ Na het knutselen krijgen sommigen dan een
‘daghap’ aangeboden. 

Bestaande locaties als distributiepunt
Vlak nadat Schepman met deze proeftuin begon, kreeg ze

een telefoontje van tuinder Efibia. ‘Biologische rode bietjes

12 ALMERE

Almere, de stad zonder
afval, dan ook zonder ar-
moede? Volgens aanja-
ger Millicent Schepman
'een haalbare droom'.



Millicent Schepman (r) in ge-

sprek met Willeke de Vroo-

me van De Wegwijzer op een

distributiecentrum aan de

Evenaar.
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uit zijn kas waren over. Ik stond te springen!’ Een deel zou hij
benutten als mest, een deel zou anders doorgedraaid wor-
den. In de coalitie stelde zij de vraag: Wie kan meehelpen?
‘En natuurlijk willen we de doelgroep zelf ook mee laten oog-
sten.’ Vervolgens maakte een cateraar er stamppotjes van en
verdeelde die over porties van 500 gram. In professionele
verpakkingen, die ook weer van een samenwerkende partner
kwamen. ‘Zo zien we het graag.’

Daarna volgden nog vele andere versproducten, zoals
postelein. ‘En een flinke champignonoogst van het Kersen-
boertje.’ Een team van vrijwilligers staat tegenwoordig klaar
bij diverse distributiepunten in Almere Buiten. ‘Zo tof om
oergezonde maaltijden uit te delen aan minima die het an-
ders moeten missen...’

Stad zonder armoede?
De vraag die haar nog bezig houdt, is hoe te zorgen voor

een niet-verplichte wederkerigheid. ‘Cliënten zijn niet altijd
in staat om mee te helpen. Sommigen hebben hulp nodig om
hun rol in de maatschappij weer op te bouwen. Je kunt men-
sen niet dwingen, maar wel vrágen om mee te doen.’ Schep-
man blijft voorlopig naarstig op zoek naar meer uitdeelloca-
ties, voedselproducenten, koks en meedenkers, vrijwilligers
en coalitiepartners, profit en non-profit organisaties. ‘Men-
sen die meedenken en meedoen. En meer informatiedeling
over gezond voedsel; wat eet je en wat zit erin…’ Het ideaal-
plaatje? ‘Dat dit initiatief verder opgepakt wordt door nog
meer partijen en deze coalities beklijven. Goed blijven sa-
menwerken, zodat voor elk minima-gezin elke dag een tas
vers voedsel beschikbaar blijft.’ Almere, de stad zonder afval,
dan ook zonder armoede? Schepman knikt. ‘Als we het samen
aanpakken: een haalbare droom.’   

 
Voor meer informatie: Facebook Buitengewoon Almere
 
 
 

Samen tegen
armoede
Buitengewoon wil voedselverspilling in Almere
Buiten terugdringen door gezond voedsel aan te
bieden aan mensen met een laag inkomen in Al-
mere Buiten. 

Buitengewoon is een samenwerkingsverband
van organisaties die te maken hebben met voed-
selverspilling, waaronder voedseloverschotten.
Deze distribueren zij via bijvoorbeeld stichting
Wensjes en andere distributiepunten. Zo komen
de voedseloverschotten terecht bij de mensen
die dit hard nodig hebben: gezinnen die nu geen
geld hebben voor verse producten.  
Buitengewoon is een initiatief van onder andere
Weet hoe je leeft, Voedselloket Almere, Regel-
rechtvandeboer en de gemeente Almere. Ook
andere organisaties doen mee en kunnen zich
aanmelden via de facebookpagina Buitenge-
woon Almere. 
Deze samenwerkende partners zijn er voor:   
• Bedrijven die te maken hebben met voedsel-
verspilling en/of voedseloverschotten. Denk
hierbij aan (sociale) ondernemingen, lokale le-
veranciers, telers, horeca en verkopers van
voedsel. Buitengewoon bemiddelt bij bedrijven
(lokaal en op den duur regionaal) om hun over-
schotten toch nog naar de markt te brengen en
dit voedsel te brengen naar de mensen in Alme-
re die dit het hardste nodig hebben. 
• Mensen die onvoldoende middelen hebben om
rond te komen. Organisaties die hulp bieden aan
hen kunnen Buitengewoon weer helpen om de-
ze mensen te bereiken.  
Almeerse organisaties of inwoners die meer wil-
len weten of mee willen doen, kunnen in contact
komen met dit initiatief via de facebookpagina
Buitengewoon Almere.

}a6%2~
}a6%2~
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RENDEMENT OP SPAARGELD

Help! De lage
rente en ons
spaargeld 
De lage rente heeft het gemiddelde spaarvarken ver-
oordeeld tot een streng dieet. Daarom loont het juist
nu om uw spaargedrag onder de loep te nemen. 
 TEKST: PETER STEEMAN FOTO'S: STUDIO SPASS

N ederlanders zijn een spaarzaam volk.
We sparen voor een vakantie, nieuwe
meubels, een auto of de studie van de
kinderen. En omdat spaargeld altijd

opvraagbaar is, hebben we geld beschikbaar
voor onvoorziene situaties. Zoals een wasmachi-
ne die kapotgaat. Hoe groot die buffer moet zijn,
hangt af van levensstijl en inkomen. Als vuistre-
gel geldt om maandelijks tien procent van het
inkomen te sparen. Iedere Nederlander mag een
bepaald bedrag aan spaargeld hebben waarover
hij geen belasting betaalt. De heffingsvrije grens
voor 2017 bedraagt 25.000 euro.

 
SPELBREKER Er is een spelbreker. De

spaarrente is historisch laag. Wat valt er te doen
aan die lage rente? Niet veel, helaas. De lage
spaarrente is het gevolg van vraag en aanbod.
Banken betalen rente om over spaargeld te kun-
nen beschikken. Op dit moment is er op de fi-
nanciële markten veel geld voorhanden. En hoe-
wel de economie voorzichtig aantrekt, is de

vraag naar geld nog steeds beperkt. De lage ren-
te wordt ook veroorzaakt door het beleid van de
Europese Centrale Bank (ECB). Met het verlagen
van de rente op leningen die commerciële ban-
ken opnemen bij centrale banken, zorgt de ECB
ervoor dat de prijzen stabiel blijven. Zo blijft het
consumentenvertrouwen intact. Zonder dat ver-
trouwen loop je het risico van deflatie: produc-
ten en diensten die steeds goedkoper worden.
Wanneer dat gebeurt, gaan mensen hun aanko-
pen uitstellen. Het loont immers om te wachten
als je weet dat die laptop over een paar maan-
den goedkoper is. Als dat een trend wordt, valt
de economie stil.

 
MATRAS Ook de inflatie gooit roet in het

eten. Zolang de spaarrente hoger is dan het in-
flatiecijfer wordt uw spaargeld elk jaar meer
waard. Maar als de inflatie hoger is dan de
spaarrente kost het sparen geld. Dat is de laatste
jaren al een aantal keren voorgekomen. Sommi-
ge economen voorspellen zelfs een scenario



Ondanks de lage rente

blijft het verstandig om

te sparen.

NEDERLANDERS
SPAREN HET
MEEST
Ongeveer 78 procent

van alle Nederlanders

houdt spaargeld aan.

Dat is het hoogste per-

centage van Europa.

Een huishouden heeft

gemiddeld 19.900 euro

spaargeld. In totaal is

het 340 miljard euro.

Ook jongeren zijn ver-

woede spaarders. Deze

groep spaart met 89

procent zelfs het

meest. Na het aanleg-

gen van een financiële

buffer zien Nederlan-

ders het aflossen van

hun hypotheek als be-

langrijkste financiële

prioriteit.

(Bron: Blackrock)
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waarin de spaarrente negatief wordt. Dat zou
een reactie kunnen triggeren waarbij consu-
menten hun spaargeld thuis gaan bewaren. Het
is de vraag of veel mensen dat risico willen ne-
men. Het gemiddelde woonhuis is geen serieus
alternatief voor een bank. Bij brand of inbraak
keert de verzekering meestal maar een deel uit.
En van de fiscus mag u maximaal maar 522 euro
contant in huis hebben. Dan is een bank een veel
prettiger alternatief. Ook omdat iedere bank
met een vergunning van De Nederlandsche
Bank onder het Nederlandse Depositogarantie-
stelsel valt. Als een bank failliet gaat, worden te-
goeden tot een maximum van honderdduizend
euro per rekeninghouder per bank vergoed. Dat
is een zekerheid die u niet hebt als u het geld
thuis onder het matras bewaart.

 
ALTERNATIEVEN Gelukkig zijn er nog

steeds mogelijkheden om slim te sparen. U kunt
ervoor kiezen het spaargeld langer vast te zet-

ten tegen een hogere rente of te sparen in com-
binatie met beleggen. Misschien is het een goed
moment om extra af te lossen op de hypotheek.
Maar u kunt ook spaargeld in het eigen huis
stoppen via een verbouwing. Extra zonnepane-
len zorgen voor een waardevermeerdering en
ook voor lagere vaste lasten. Soms hebben men-
sen naast een rekening met spaargeld ook een
doorlopend krediet. Die combinatie is niet ver-
standig. De rente die u betaalt voor het rood
staan is hoger dan de rente over het spaargeld.
In zo’n geval kunt u het spaargeld beter aanwen-
den om het saldo op de betaalrekening positief
te maken.

WWW.RABOBANK.NL/

SPARENACTUEEL

30
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HET EINDE VAN HET
CONTANTE GELD?
 TEKST: MENNO DE BOER FOTO: JAAP VAN DEN BEUKEL

D
e collectant van de Hartstichting, de
krantenbezorger met nieuwjaars-
wensen, de straatmuzikant … Ze krij-
gen steeds vaker te maken met men-

sen die geen cash op zak hebben. Wél hun pin-
pas en hun smartphone met mobiele bankier-
mogelijkheid. Op steeds meer plekken duiken
dan ook alternatieve betaalmogelijkheden op.  

Elektronisch betalen is populair. In 2016
werd ruim 3,5 miljard keer een pinbetaling ge-
daan. Dat is een stijging van bijna 11 procent ten
opzichte van 2015. Ook het contactloos betalen
nam vorig jaar een vlucht. Toch vindt een meer-
derheid van de bevolking dat het voor betalin-
gen buiten de deur ook mogelijk moet blijven
om contant geld te gebruiken, zo blijkt uit on-
derzoek uitgevoerd door De Nederlandsche
Bank (DNB). 

Ondertussen zet de digitalisering van het
geld in sneltreintempo door. Neem een ontwik-
keling als contactloos betalen. Dat gaat zo snel
en makkelijk dat bankbiljetten en muntgeld het

nakijken hebben. Datzelfde effect heeft de op-
mars van de mobiele pinautomaat bij bijvoor-
beeld marktkooplui. En dan is er nog het gemak
van mobiel betalen. In de kroeg zie je nu regel-
matig dat vrienden de drankrekening splitsen
en daarna direct aan het mobiel bankieren slaan
om het verschuldigde bedrag aan elkaar over te
maken. 

Er zijn zelfs mensen die nooit meer cash op
zak hebben. Maar moeten de eerdergenoemde
straatmuzikant en collectant zich zorgen ma-
ken? Gaat contant geld binnenkort helemaal
verdwijnen? Nee, adviseren DNB en het Maat-
schappelijk Overleg Betalingsverkeer: bij trans-
acties waarbij mensen direct ter plaatse moeten
afrekenen, moeten zij de mogelijkheid houden
contant te betalen. Ouderwets de portemonnee
trekken blijft voorlopig dus nog wel een optie.
En voor mensen die geen zin hebben om die
‘ballast’ met zich mee te dragen: een bakje met
kleingeld bij de voordeur kan al veel teleurge-
stelde gezichten voorkomen. 

500 EUROBILJET
De Europese Centrale

Bank stopt rond eind

2018 met het uitgeven

van 500 eurobiljetten.

Reden: de bezorgdheid

dat dit bankbiljet illega-

le activiteiten kan be-

vorderen. Er worden

straks geen nieuwe 500

eurobiljetten gedrukt.

Het 500 eurobiljet blijft

wel gewoon een wettig

betaalmiddel.

FINANCIËN
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De pinpas wint terrein. In Nederland trekken minder
mensen hun portemonnee om daar fysiek geld uit te
vissen. De cijfers laten dat ook zien: betalen wordt
steeds meer een digitale aangelegenheid. 
MENNO DE BOER

2015 WAS EEN OMSLAGJAAR: 3,23 MIL-

JARD PINTRANSACTIES VS. 3,19 MILJARD

CASHBETALINGEN. /// CONTACTLOOS BE-

TALEN IS IN OPKOMST. EIND 2016 WAS

CIRCA 24% VAN HET AANTAL PINBETA-

LINGEN CONTACTLOOS. /// EIND 2016

WAREN ER 9,3 MILJOEN CONTACTLOZE

BETAALPASSEN EN MOBIELE TELEFOONS

MET BETAALAPP IN OMLOOP. /// TOCH

NOG GELD UIT DE MUUR HALEN? IN NE-

DERLAND GEEN PROBLEEM: 99,64% VAN

ALLE NEDERLANDERS HEEFT BINNEN EEN

STRAAL VAN 5 KILOMETER TOEGANG TOT

EEN GELDAUTOMAAT.
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De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn groot; voor de
natuur, voor voedselzekerheid, voor onze leefomgeving. Ook de
Rabobank neemt haar verantwoordelijkheid, samen met klanten
en partners. Dat heeft al diverse slimme oplossingen opgeleverd. 
 TEKST: SUZANNE BERGMAN FOTO'S: ISTOCK-GETTYIMAGES

Voor een duur-
zame toekomst

‘ Klimaatverandering is een belangrijk pro-
bleem voor iedereen. Niet in de laatste
plaats voor onze kinderen’, aldus directeur
Duurzaamheid van de Rabobank Bas Rüter.

‘Sinds onze oprichting 120 jaar geleden, zijn de
mondiale problemen en uitdagingen behoorlijk
veranderd. Wat de gevolgen voor het klimaat
zijn, is pas de laatste tien jaar echt goed zicht-
baar geworden. Ons duurzaamheidsbeleid
stamt al van voor die periode. We scherpen het
daarom continu aan. De focus ligt nu op het kli-
maatvriendelijker maken van de landbouw, en
de financiering van energiezuinige woningen en
kantoren en duurzame energie, en daarmee op
de verduurzaming van de belangrijkste sectoren
die de Rabobank financiert.’ Een voorbeeld van
deze verduurzaming is de overgang van het ge-
bruik van fossiele brandstoffen naar duurzame
energie. Recent werd ook besloten de winning
van aardgas onder de Waddenzee, UNESCO    
Werelderfgoed sinds 2009, niet te financieren.    
Rüter: ‘We investeren niet in activiteiten die de

Waddenzee zouden kunnen aantasten. Als niet
duidelijk is of iets schadelijk is – en soms is dat
moeilijk in te schatten – doen we het niet. Bij
twijfel niet inhalen, is het credo. Bovendien leg-
gen we steeds meer de focus op energiebespa-
ring en duurzame energie. Bij mijnbouw voor de
winning van steenkool zijn we al heel lang niet
betrokken, en we zijn wereldwijd de vijfde spe-
ler en in Nederland zelfs de grootste als het gaat
om de financiering van projecten op het gebied
van zonne- en windenergie.’

 
FLINKE KORTING Voor particulieren die

een huis kopen met een Groenverklaring is er de
GroenHypotheek. Als hun huis voldoet aan spe-
cifieke energiezuinige eisen en de zogenaamde
Groenverklaring krijgt, geeft dat recht op een
flinke korting op een deel van hun lening. Die
korting kan oplopen tot 0,5 procent op de eerste
anderhalve ton. Rüter: ‘We merken dat veel aan-
nemers en projectontwikkelaars rekening hou-
den met de eisen voor deze hypotheek, om hun

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

18 ALMERE

KLIMAATSLIMME OPLOSSINGEN
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DOE HET ZELF
In drie stappen naar een

duurzamere woning? Dat

kan op www.bleeve.nl. Met

de online huisscan ziet u

wat u kunt doen in uw ei-

gen woning. De kennis-

bank over duurzaam wo-

nen geeft daarna meer in-

formatie over de maatre-

gelen die voor uw huis van

toepassing zijn. En als laat-

ste stap vindt u de vakspe-

cialisten in uw eigen buurt,

bij wie u meteen offertes

kunt opvragen.

nieuwbouw aantrekkelijker te maken voor ko-
pers. In de paar maanden dat we deze hypo-
theek aanbieden, zien we dus al effect op de
nieuwbouwmarkt.’ Plannen zijn in de maak voor
een soortgelijke korting voor bestaande wonin-
gen die energiezuinig worden verbouwd. Rüter:
‘Dan moet het wel gaan om grootschalige ver-
bouwingen die leiden tot een hoog niveau van
energiezuinigheid. Voor kleinere verbouwingen
maken we  gunstige leningen mogelijk via het
Nationaal EnergiebespaarFonds.’ 

 
ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN Be-

halve voor financiering zorgt de Rabobank – via
bemiddeling – ook  voor advies over energiezui-
nig (ver)bouwen. Op de ‘Slim
Verbouwen’-Events, die inmiddels al tientallen
malen georganiseerd zijn door het hele land,
krijgen klanten advies op maat over hoe ze hun
huis energiezuinig kunnen maken. Vervolgens
kunnen ze even verderop bij installateurs, aan-
nemers en adviseurs op diverse gebieden die
maatregelen meteen bespreken en afspraken
maken. En in samenwerking met Bleeve heeft de
Rabobank nu ook een online versie ontwikkeld
(zie kader). Rüter: ‘We zijn bezig om eenzelfde
soort dienstverlening op te zetten voor zakelijke
klanten met eigen kantoren. Het aardige is na-
tuurlijk dat  energiebesparing zowel goed is
voor de portemonnee als voor het klimaat. En
de terugverdientijden zijn kort. De ambitie is
dat verduurzaming zo volledig geïntegreerd

Bas Rüter, directeur Duur-

zaamheid van de Rabobank

wordt in onze dienstverlening: verwijzing naar
de mogelijkheden van energiezuinig verbouwen
wordt onderdeel in alle hypotheekgesprekken
met hierin geïnteresseerde klanten. Wij helpen
onze klanten graag naar een A-label te komen –
of zelfs nog beter. Want dat loont: de energiere-
kening wordt lager, het comfort neemt toe en de
impact op het klimaat vermindert. Maar ook
blijkt een zuinig huis sneller en tegen een hoge-
re prijs te verkopen.’ Sinds 1 januari is de Rabo-
bank voorzitter van de finance-werkgroep van
de World Business Council for Sustainable De-
velopment (WBCSD). Rüter: ‘In samenwerking
met partners als het Wereld Natuur Fonds en de
Food and Agriculture Organization van de Vere-
nigde Naties zijn we al jaren met grote klanten
aan de slag om de landbouw te verduurzamen.
Zo werken we met het WNF en zalmproducen-
ten (o.a. Los Fiordos) in Chili aan het verduurza-
men en certificeren van zalm, waarbij ook de lo-
kale bevolking betrokken wordt en de grote zee-
zoogdieren zoals walvissen in de oceaan beter
beschermd worden. En via de Rabobank Foun-
dation versterken en verduurzamen we kleine
boeren. Nu breiden we dat uit naar klimaat-
vriendelijker boeren. Vanwege onze ervaring en
specialistische kennis op landbouw- en financie-
ringsgebied zijn we door de WBCSD gevraagd
om hieraan mee te werken. Zo ondersteunen we
de natuur, de landbouw en de verbinding tussen
de twee. Het is onze taak om, samen met klan-
ten en partners, bij te dragen aan klimaatslim-
me oplossingen voor een leefbare toekomst.’
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'Het aardige is dat energiebesparing
zowel goed is voor de portemonnee

als voor het klimaat'



SUDOKU
Vul het diagram zo in dat alle cijfers van 1 tot en met
9 slechts één keer voorkomen in alle horizontale en
verticale kolommen, en dat alle cijfers van 1 tot en
met 9 voorkomen in elk van de negen vierkantjes van
3 x 3 vakjes.

Mail de oplossing voor 15 juli 2017 naar
communicatie.almere@rabobank.nl onder vermel-
ding van Sudoku Dichterbij 2, 2017. Voor meer infor-
matie rabobank.nl/almere
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PUZZEL

Oplossing 
De oplossing van het kruis-

woordraadsel uit de vorige

editie is ‘GERBERA’.

De winnaar heeft inmiddels de

VVV cadeaubon in ontvangst

genomen.

Maak kans op
Een VVV cadeaubon ter waarde

van € 25,-.

30
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De latten van hun gastenver-

blijf hebben Marien Abspoel

en Marie-José Deckers stuk

voor stuk geschuurd en vast-

geschroefd. Monnikenwerk.

Maar wat een resultaat!

WONEN

23

WONEN IN OOSTERWOLD

Klein paradijs
in de polder
Op een kale akker, aan de rand van de stad, staat het huis van Ma-
rien Abspoel en Marie-José Deckers. Zij bouwen hun woondroom
in Oosterwold. Rabobank Almere helpt daar graag bij. 
 TEKST: ILSE RUIJTERS FOTO'S: MONA ALIKHAH

Z
elfbouwvakker Marien Abspoel
ploft met een welverdiende kop
thee in een campingstoel,
Marie-José Deckers draagt beeldi-
ge laarsjes met klei aan de hakken.
Ze hebben ons zojuist welkom ge-

heten in hun huis in het Paradijsvogelbosje, hun
eigen stukje natuur vol kruiden, fruitbomen en
bloemen. De kikkers in de paddenpoel hebben
het op een brullen gezet, een ree staat verstopt
tussen de bomen van de bosrand.

“Dit is mijn lievelingsplek,” vertelt
Deckers wanneer ze voor het raam staat. “Het
uitzicht is hier zo weids, je kijkt over de tuin, de
vijver, langs bos, over de polder. Je kunt een he-
leboel bedenken als je je eigen huis bouwt, maar
dit niet.” Een verrassing om te koesteren.

 
Natuurtuin Abspoel en Deckers hebben ja-

renlang in Hoofddorp gewoond. Geïnspireerd
door Abspoels zus die een natuurtuin heeft,

zochten ze iets anders. Via haar werk hoorde
Deckers als een van de eersten over Oosterwold
en meteen wisten ze dat ze hier gelukkig zou-
den kunnen worden.

Abspoel: “We zijn allebei eigenwijs en kun-
nen slecht tegen bureaucratie, dus zagen we
Oosterwold helemaal zitten. Hier maken niet
projectontwikkelaars de dienst uit, maar de be-
woners zelf. En het is middenin de natuur met
veel aandacht voor de gemeenschap.”

 
Oosterwold Oosterwold is het nieuwe

stadsdeel van Almere. Het strekt zich uit van
Almere-Nobelhorst tot aan Zeewolde. Een ge-
bied van 4.300 hectare waar de komende jaren
15.000 woningen zullen verrijzen.

Het bijzondere is dat er totaal geen voorzie-
ningen zijn. De bewoners moeten alles zelf rege-
len, van het aanleggen van wegen tot de aanslui-
ting op het nutsbedrijf, van de drinkwateraan-
sluiting tot de vuilwaterafvoer.30
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Marloes van Oijen: "we zijn

van oudsher een boeren-

bank en dus willen we per se

helpen bij het realiseren van

woondromen op deze ak-

kers". 

24 ALMERE

'Woondroom realiseren in
Oosterwold'

“Dat verklaart ook de lage grondprijs van € 40
per m2,” vertelt Marloes van Oijen, financieel
adviseur bij de Rabobank. Zij is vanaf het begin
van Oosterwold in 2014 betrokken bij de ge-
biedsontwikkeling. “Inmiddels weten we dat je
de grondprijs grof gezegd moet vermenigvuldi-
gen met tweeënhalf om te berekenen wat de ka-
vel je echt kost. We weten inmiddels dat het ook
makkelijk twee jaar kost om de kavel te ontwik-
kelen. De  tijd van de speculanten, die in eerste
instantie op de vastgoedkans af kwamen, is
daarmee voorbij.”

 
Mini amfitheater Oosterwold heeft een

groen en agrarisch karakter en zal dat in de toe-
komst zeker ook behouden. Je koopt namelijk
niet alleen een stuk grond om je huis op te bou-
wen, ook het land daaromheen. En een deel
daarvan is openbaar gebied.

“Wij hebben een publiek toegankelijk kron-
kelpad langs de sloot gemaakt,” wijst Deckers.
“Het is zo aangelegd dat mensen kunnen genie-
ten van al het moois dat we hebben geplant,
maar dat bezoekers niet telkens bij ons naar
binnen kijken. Met de grond die we hebben uit-
gegraven voor de vijvers hebben we een wal ge-
bouwd waarachter we een privétuin gaan ma-
ken. Aan de andere kant van die wal ligt een
klein amfitheater. We maken allebei muziek en
wat zou leuker zijn dan daar voorstellingen hou-
den!”

 
Duurzaam Vanwege het groene karakter

zijn alle woningen in Oosterwold min of meer
duurzaam. Zo liggen er bij de familie
Abspoel-Deckers geen dakpannen, maar zonne-
panelen op het dak, is de verwarming uitgerust
met warmteterugwinventilatie en is het huis
niet aangesloten op het riool, maar op een he-
lofytenfilter dat het water zuivert en terug laat
lopen in de vijvers en sloot.

Redelijk behoudend nog, wanneer je het ver-
gelijkt met buurprojecten waarin duurzaamheid
tot in het uiterste is doorgevoerd en waarin vol-
op geëxperimenteerd wordt met nieuwe bouw-
technieken en materialen.



OOSTERWOLD EN
DE RABOBANK
PASSEN BIJ EL-
KAAR
“De Rabobank was de

eerste bank die in Ooster-

wold aanwezig was,” ver-

telt Monique van de Wak-

ker, directeur Particulie-

ren en Private Banking.

“We hebben in het begin

gebruik gemaakt van een

keet en zijn gaan kijken:

wat gebeurt hier? En

waar kunnen we helpen?

Alles was nieuw. Zo

mooi! Onze financieel ad-

viseurs weten inmiddels

alles over Oosterwold en

helpen nieuwe bewoners

hun weg te vinden in de

omvangrijke en soms las-

tige zelfbouwwereld. Als

coöperatieve bank zijn

we er trots op dat we dit

duurzame project vooruit

kunnen helpen.”

Marie-José Deckers: "Ons

huis ziet er luxe uit, maar we

hebben een budget om reke-

ning mee te houden. De

truck? Scherp onderhande-

len en veel zelf doen."
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Marloes van Oijen: “Bij heel bijzondere pro-
jecten loop je als bank tegen allerlei hobbels
aan. Als je een hypotheek afsluit, wil je immers
dat er een stevig onderpand staat. Maar hoe we-
ten we dat een experimenteel houten huisje niet
wegwaait? En hoe brandveilig zijn de alternatie-
ve bouwmaterialen zoals vilt en stro? Dat moe-
ten we weten, omdat het huis verzekerd moet
worden. We zijn er heel trots op dat we inmid-
dels de antwoorden op deze vragen gevonden
hebben. Met een persoonlijke lening kunnen alle
vooronderzoeken gedaan worden, bijvoorbeeld
het archeologisch onderzoek. Deze lening gaat
vervolgens op in de hypotheek. We zijn van
oudsher een boerenbank en dus willen we per
se helpen bij het realiseren van woondromen op
deze akkers. Daarnaast past het samen beheren
van de wegen, nutsvoorzieningen et cetera hele-
maal bij onze coöperatieve gedachte.”

 
We helpen elkaar Abspoel: “Hier in Ooster-

wold zijn we allemaal pioniers. We staan met

onze voeten in de klei en zijn op onszelf terug-
geworpen. En dus helpen we elkaar. In onze
wijk komen twintig huishoudens, waarvan nu
één stel aan het bouwen is. Onze andere buren
hebben we tijdens de buurtbabbels ontmoet. De
tip die we iedereen geven is: begin als eerste
met planten. Want als je eenmaal aan het bou-
wen bent, komt het er niet van, terwijl het mooi-
ste van Oosterwold is, dat je je eigen stukje na-
tuur mag maken.”

Abspoel en Deckers zetten in 2016 de eerste
schop in de grond en inmiddels is hun grond
een groene oase. Hun woonhuis is naar ver-
wachting deze zomer af, dan wordt de tijdelijke
woning waar ze ons hebben ontvangen het gas-
tenverblijf.

Onze gok is dat dat gastenverblijf permanent
vol zal zitten. Want wie wil er nu niet op vakan-
tie in Almere?
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Laatbloeier
Eigen baas zijn. Heel wat mensen dromen daarvan.
Ronald Lammers en Michèle de Vink, beiden 50+,
waagden de stap. 
 TEKST: ILSE RUIJTERS FOTO'S: MONA ALIKHAH

ONDERNEMEN
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'Fotograferen was altijd mijn

hobby. Nu heb ik er mijn

werk van kunnen maken. Ge-

weldig!'

L
evenservaring Ronald Lammers
(53) opende op 1 mei de deuren van
Ronald Lammers Fotografie. Michèle
de Vink (51) heeft sinds twee jaar
haar eigen aankoopmakelaardij.

“Het grote voordeel van starten
op latere leeftijd is levenservaring,” vertelt De
Vink. “Ik weet precies wat ik wel en niet kan.
Veel jonge mensen zie ik overmoedig en on-
doordacht van start gaan.”

Lammers knikt. “Doordat ik in mijn carrière
heel wat bedrijven gezien hebt, sta ik sterker in
mijn schoenen. Qua ondernemen zie ik een ho-
gere leeftijd alleen maar als een pluspunt.”

 
Sterke propositie Beide starters hadden

een sterke propositie toen ze zich als Zelfstandi-
ge Zonder Personeel inschreven bij de KvK.
Lammers maakte zelfs een uitgebreid business-
plan. De financiële branche-informatie die hij op
Rabobank.nl vond, vormde hiervoor de basis.
“Wat ik voor heb op veel andere fotografen is
mijn salesachtergrond. Ik ga me op een com-
merciële manier richten op zakelijke portretfo-
tografie: foto’s voor op bedrijfswebsites, Lin-
kedIn en andere social media. Daarnaast ben ik
franchisenemer geworden van een bedrijf dat
veel vastgoedfotografie doet.”

De Vink laat haar opdrachten meer op zich
afkomen vanuit haar brede netwerk. Ze is na
een mooie carrière een bekende naam in de Al-
meerse makelaarswereld. Haar oud-klanten en
voormalige collega’s weten haar voor opdrach-
ten en projecten met gemak te vinden. “Ik ben
de enige zelfstandige aankoopmakelaar van de
stad en ken Almere door en door. Ik heb één ge-
sprek nodig en dan weet ik in welke buurt mijn
klanten zich thuis zullen voelen.”

 
Totaal niet bang Op de vraag of ze het niet

eng vinden om het nu voor het eerst helemaal
alleen te moeten doen, schudden zowel
Lammers als De Vink hun hoofd.

De Vink: “Ik heb al eerder een bedrijf gehad
waarin ik met een zakenpartner werkte, dus ik
weet wel het een en ander van ondernemen. Dat
ik nu alles alleen moet doen, geeft meer vrijheid.
Ik volg mijn intuïtie en neem het leven zoals het
komt. Met het geld dat ik verdien, doen we thuis
de extra dingen. We zijn niet financieel afhanke-
lijk van wat ik inbreng. Dat zorgt dat ik weinig
druk ervaar en alleen de klussen hoef aan te ne-
men waar ik energie van krijg.”

Bij Lammers is ongeveer hetzelfde aan de
hand. “Ik ben er twee jaar uit geweest, omdat ik
een ongeluk kreeg waarvan ik moest revalide-
ren. Ik heb mijn tijd nuttig besteed, met een cur-
sus online marketing en het aanscherpen van
mijn fototechniek. Dat gecombineerd met mijn
salesachtergrond maakt dat ik weet dat mijn

Michèle de Vink: 'Ik dacht

dat ik klaar was met mijn

carrière, maar nu zit ik er

voller in dan ooit. Zo mooi

hoe het leven kan lopen!'

40 IS DE IDEALE
STARTLEEFTIJD
Nederlandse onderne-

mers zijn gemiddeld

37 als ze starten. Ame-

rikanen zijn 40 en En-

gelsen 47. Rond je

veertigste starten lijkt

ideaal, omdat je dan

genoeg relevante

werkervaring en een

zekere mate van finan-

ciële stabiliteit hebt.

De zorg voor kleine

kinderen is bovendien

voorbij en je bent nog

lang niet uitgeblust.
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De Rabobank loopt graag

hard voor je en helpt je om

goed uitgerust van start te

gaan. Een van onze advi-

seurs vertelt je graag wat we

allemaal voor je kunnen be-

tekenen.

zaak een succes wordt.”
 
Ambitie Lammers: “Het enige wat ik eventu-

eel moeilijk vind aan starten op latere leeftijd, is
dat het zo leuk is. Straks denk ik nog: had ik dit
maar eerder gedaan! Mijn ambitie is mijn be-
drijf binnen afzienbare tijd uit te breiden met
één of twee extra medewerkers, zodat ik er niet
meer helemaal alleen voor sta en meer omzet
kan genereren.”

De Vink ziet de toekomst ook zonnig tege-
moet. “Ik heb een mooi netwerk en mensen we-
ten me te vinden. Dat ik ooit nog eens zou gaan
ondernemen zag ik totaal niet aankomen. Ik
werd gevraagd voor een opdracht en toen ging
het balletje rollen. Het past volledig bij mijn le-
vensinstelling: de leuke dingen die voorbijko-
men, grijp ik. Over de rest maak ik me niet
druk.”

30 ALMERE

‘Meer stappen zetten
voor de klant en Alme-

re.’ 



Ouderen in Nederland moeten én willen steeds lan-
ger zelfstandig blijven wonen. Dat heeft gevolgen
voor henzelf, maar ook voor hun omgeving en de
maatschappij. 
ELS WIEGANT

24,5 %
VAN DE HUISHOUDENS
ZAL IN 2040 UIT 65- TOT
80-JARIGEN BESTAAN

14,9%
VAN DE NEDERLANDERS
VAN 16 JAAR OF OUDER
GAF IN 2015 MANTEL-
ZORG, MEESTAL AAN EEN
FAMILIELID 

11
UUR PER WEEK BESTEDEN
MANTELZORGERS GEMID-
DELD AAN DE ZORG VOOR
HUN NAASTE

5.628 
EURO WERD IN 2015 PER
INWONER AAN ZORGKOS-
TEN UITGEGEVEN 
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 KENNIS & ONDERNEMEN

32 ALMERE

KENNISONTWIKKELING

Van regioscan tot
Trumponomics
Een betekenisvol gesprek over uw financiële situatie
of de toekomst van uw bedrijf begint met kennis.
Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling bij
de Rabobank, schetst het gevarieerde aanbod.
 TEKST: MARIKE VAN ZANTEN FOTO'S: FRANK GROELIKEN

O m een bijdrage te leveren aan het op-
lossen van lokale vraagstukken ont-
wikkelde de Rabobank de regioscan.
Neem een teruglopend winkelpu-

bliek in een winkelstraat met veel leegstand bij-
voorbeeld. Zonder actie ontstaat nog meer leeg-
stand. Het zoeken naar een oplossing vraagt om
intensieve samenwerking van winkeliers, maar
ook met bijvoorbeeld vastgoedondernemers en
gemeente. De Rabobank brengt die partijen bij
elkaar en deelt haar kennis. Dat leidde al in hon-
derd winkelgebieden tot minder leegstand,
meer bezoekers en hogere omzetten. Ook zetten
de 103 lokale banken hun netwerk in om een
brede dialoog tot stand te brengen. ’Samen kun
je de zwakke punten in de regio immers beter
aanpakken en de sterke punten beter benutten’,
aldus Barbara Baarsma, directeur Kennisont-
wikkeling bij de Rabobank. De basis daarvoor
vormt kennis. ‘Met de feiten over de ontwikke-
lingen in de regio, maar ook de
macro-economische ontwikkelingen in Neder-

land, kun je echt op inhoud effectief met elkaar
aan de slag.’

 
KANSEN EN BEDREIGINGEN De regio-  

scans worden gemaakt door RaboResearch (zie
kader). Deze onderzoeksgroep van de Rabobank
doet nog veel meer en produceert ook analyses
over specifieke branches. Baarsma geeft het
voorbeeld van een bedrijf dat ledverlichting
produceert voor benzinepompen. Geen groei-
markt, als de elektrische of waterstofauto straks
vaart krijgt. De lokale bank bracht de ledprodu-
cent in contact met een klant in de agrosector.
Baarsma: ‘Zo zetten de lokale banken hun net-
werk proactief in en wisselen kennis uit voor
een betere bedrijfsvoering van onze
klanten.’ Het kennisaanbod omvat ook
macro-economische trends en internationale
ontwikkelingen. Baarsma: ‘Het beleid van presi-
dent Trump bijvoorbeeld raakt financiële mark-
ten, handelsverdragen en werkgelegenheid, en
daarmee ook Nederlandse ondernemers. Daar-



Barbara Baarsma, direc-

teur Kennisontwikkeling

bij de Rabobank. 

KENNIS VAN DE
RABOBANK
RaboResearch omvat

alle onderzoeksteams

van de Rabobank. Ze

volgen, analyseren, dui-

den en voorspellen

economische ontwik-

kelingen in binnen- en

buitenland. Lokale     

Rabobanken kunnen

gebruikmaken van de

kennisproducten van

RaboResearch om klan-

ten te voeden met rele-

vante informatie. De

onderzoeken zijn toe-

gankelijk via de site van

RaboResearch en/of de

Kennismail. De econo-

men van RaboResearch

treden regelmatig op

bij een door de lokale

banken georganiseerd

klantevent.
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om hebben we de kansen en bedreigingen op
een rijtje gezet.’ Nog dichter bij huis dan de
Trumponomics zijn de gevolgen van Brexit.
Baarsma: ‘Wat betekent dat voor import- en ex-
portrelaties met het Verenigd Koninkrijk? Daar-
voor hebben we een handige actielijst opge-
steld.’ De bank kijkt ook vooruit, bijvoorbeeld
met vier scenario’s voor de toekomst van Euro-
pese samenwerking. Baarsma: ‘Daarmee willen
we in turbulente tijden een denkkader en hou-
vast bieden: hoe kan de wereld er de komende
jaren uitzien? Daarbij leveren we de economi-
sche feiten. Maar als coöperatieve bank willen
we ons ook in het maatschappelijk debat men-
gen en gaan we verder dan alleen het geven van
feiten: we geven dan ook onze visie.’ Een ander
actueel maatschappelijk thema is het verschil
tussen rijkdom op macroniveau en je rijk voelen
als individu. ‘Het gaat na de crisis economisch
beter in Nederland, maar tegelijkertijd worste-
len mensen met gevoelens van onzekerheid en

onveiligheid’, aldus Baarsma. ‘Het besteedbaar
inkomen blijft achter bij de economische wel-
vaart. Daarnaast is er maatschappelijke onvrede
die niet terugkomt in de traditionele welvaarts-
maat, maar wel het welzijn van burgers beïn-
vloedt.’ Om die kloof te helpen overbruggen
heeft Rabobank de brede welvaartsindicator ge-
lanceerd, samen met Universiteit Utrecht. Die
beperkt zich niet tot het bruto binnenlands pro-
duct, maar integreert factoren voor het welbe-
vinden als inkomen, onderwijs, gezondheid, mi-
lieu, veiligheid en geluk. ‘Hiermee willen we ook
het debat in de Tweede Kamer voeden’, besluit
Baarsma. ‘We willen met ons onderzoek de we-
reld niet alleen helpen inkleuren, we willen ook
standpunten innemen en kleur bekénnen.’

 
 

WWW.RABOBANK.COM

/RESEARCH   
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34 ALMERE

AANDEEL
IN

ELKAAR

Vanaf september starten Rabobank Almere, Flevoland
en Noordoostpolder- Urk gezamenlijk met een trai-
neeship voor tien afgestudeerde talenten. 
 TEKST: RABOBANK FOTO'S: RABOBANK

GEZOCHT:

Uitblinkers
met ambitie

V anaf september starten Rabobank Al-
mere, Rabobank Flevoland en Rabo-
bank Noordoostpolder- Urk gezamen-
lijk met een traineeship voor tien afge-

studeerde talenten. Je krijgt een opleiding,
werkt aan diverse opdrachten en doet relevante
werkervaring op. Dit om erachter te komen
welk onderdeel van het bancaire vakgebied het
beste bij jou past.

Je gaat aan de slag bij verschillende afdelin-
gen van alle drie de banken en na twee jaar ben
je klaar om je verder te specialiseren. ‘Er zijn
maar weinig manieren waarop je als starter de
bancaire sector beter leert kennen dan met dit
unieke traineeship van de drie Flevolandse Ra-
bobanken’, vertelt Yvonne Kager, trainee begelei-
der en manager Business Support van Rabo-
bank Almere, Rabobank Flevoland en Rabobank
Noordoostpolder – Urk. ‘Legaal jobhoppen bij
een van de grootste spelers binnen de financiële
dienstverlening en ondertussen ook je eigen in-
teresses en vaardigheden blijven ontwikkelin-
gen. Klinkt goed toch?’ 

Kager: ‘Wij zorgen voor een persoonlijke
coach die zowel op professioneel als persoonlijk
niveau gaat begeleiden en motiveren. Zo bieden
we een afwisselend kijkje in de Flevolandse Ra-
bobank keuken.’ Dit om erachter te komen welk
onderdeel van het bancaire vakgebied het beste
past bij de deelnemer.
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LEGAAL JOBHOPPEN

Trainees met
een frisse blik

D e deelnemers gaan aan de slag bij
verschillende afdelingen van alle drie
de banken en na twee jaar kunnen zij
zich verder specialiseren. ‘Trainees

brengen vaak een frisse blik van buitenaf mee
en komen met heldere ideeën waar wij als bank
zeker ons voordeel mee kunnen doen. Dat houdt
ons scherp. Het werk binnen het bankwezen is
de afgelopen jaren sterk veranderd. Nu bereiden
we de bank voor op de toekomst, waarbij inno-
vatie en ondernemerschap belangrijke criteria
zijn. Daar hoort ook nieuwe frisse elan bij. Een
gezonde portie ambitie en een onderscheidend
cv zijn een prima startkapitaal. We zoeken ta-
lenten die verantwoordelijkheid nemen en over-
tuigend hun visie kunnen uitdragen. We kijken
uit naar jonge uitblinkers met lef, met ambitie
en de gave om anderen te inspireren. Geef jij je
carrière een vliegende start bij de Flevolandse
Rabobanken? Dan maak ik graag kennis met
jou!'

Persoonlijk kennis maken en meteen je vragen
stellen? Kijk op
www.rabobank.nl/flevoland/trainee voor de in-
loopsessies die wij organiseren. Solliciteren?
Dat kan tot en met vrijdag 30 juni 2017. Een as-
sessment maakt onderdeel uit van de selectie-
procedure. Vragen? Neem contact op met Yvon-
ne Kager via telefoonnummer (0320) 292 770
of e-mail HRM.almere@rabobank.nl.
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MIDDEN IN DE SAMENLEVING

36 ALMERE

Zomer in Almere staat synoniem voor buitentheater op de Kemp-
haan. Dit jaar zien we De Verlossing, op het veld naast het labyrint.
 TEKST: ILSE RUIJTERS FOTO'S: MAARTEN FEENSTRA

Buitenspelen!

S pelen in de regen ‘Letterlijk en figuur-
lijk buitenspelen.’ Zo omschrijft actrice
Hanne Arendzen het zomertheater van
Suburbia. Vorig jaar was ze als Kathari-

ne in Vijand van het volk te zien, dit jaar speelt
ze de rol van dochter Julia in De Verlossing.

Arendzen: ‘Het hele jaar staan we in donkere
theatertjes, nu mogen we naar buiten! We heb-
ben zoveel lol met z’n allen, dat het niet uit-
maakt of het koud is, of dat het regent.’ En dat
voel je wanneer je onder je dekentje, met je zelf
meegebrachte flesje wijn, op de tribune zit te
kijken.

 
Tokkies De Verlossing is het tragikomische

portret van sjacheraar Oscar, zijn doodzieke
vrouw Magda en hun twee kinderen. Ze zijn
volks, een soort Tokkies, en niet in staat om ge-
negenheid naar elkaar te tonen. Arendzen: ‘In
tegenstelling tot veel ander toneel gaat dit stuk
niet over winnaars, maar over verliezers. De
mensen zijn niet mooi, ze staan aan de rand van

de samenleving. Dat rauwe vind ik prachtig.
Heel echt.’

 
Top 10 ‘Zoals het publiek van ons gewend is,

is dit een voorstelling die je aan het denken zet,’
vertelt Jos van Hulst, zakelijk leider van Subur-
bia. ‘Mooi theater op hoge kwaliteit.’

Hij is trots op zijn team. En terecht. De voor-
stelling van vorig jaar, Vijand van het volk, werd
door ruim tweeduizend mensen bezocht en De
Volkskrant zette hem in de top 10 beste voor-
stellingen van 2016.

Van Hulst: ‘Terwijl de trend is dat gezel-
schappen bezuinigen op repetitietijd, beginnen
onze repetities al ruim anderhalve maand van
tevoren. Zo hebben de acteurs de tijd en ruimte
om hun karakters te zoeken. Dat betaalt zich uit
op de toneelvloer.’

 
Luidkeels Arendzen: ‘Mijn tekst heb ik sa-

men met mijn beste vriendin Marie-Christine de
Both, die in De Verlossing mijn moeder speelt,
ingestudeerd. In Marie-Christines vakantiehuis-
je in Frankrijk. De levensliederen die in het stuk
gezongen worden, hebben we luidkeels in de
auto geoefend. Daar begon het spelen al.’

Wij kunnen in ieder geval niet wachten
op de langste dag van het jaar waarop De Ver-
lossing begint.

De Verlossing is van 21 juni

tot en met 30 juli te zien op

Stadslandgoed De Kemp-

haan. Een diner en/of een in-

leiding is los bij te boeken.

WWW.THEATERGROE

PSUBURBIA.NL
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Hanne
Arendzen: 'Ik
voel me hier

thuis!'
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€ 20,- KORTING VIS À VIS
VOORSTELLING 
Leden van Rabobank Alme-
re ontvangen € 20,- korting
op reguliere kaarten voor
de nieuwe, spectaculaire
voorstelling MARE van Vis à
Vis. U betaalt slechts €
12,50 per kaartje (max. 2
per adres). Bestellen kan via

http://www.visavis.nl/rabo
bank. Lees de actievoor-
waarden en kies een speel-
datum tussen 7 juni - 24
september 2017. Vergeet
niet de actiecode RABOM-
ARE in te voeren.

KORTING OP VOORSTEL-
LING 'DE VERLOSSING' 
De zomervoorstelling 'De
Verlossing'  van Hugo Claus
van Theatergroep Suburbia
is te zien op Stadslandgoed
De Kemphaan van 21 juni
t/m 30 juli.  Woensdag t/m
zaterdag aanvang 20.30u.
De voorstelling is te combi-

neren met een heerlijk drie-
gangendiner. U kunt uw
kaarten bestellen via
www.theatergroepsuburbi
a.nl/voorstellingen/de-verl
ossing/reserveren. Voer bij
het bestellen de code RA-
BO2017 in.

ZTRDG: DE LEKKERSTE
DAG VAN DE WEEK 
Verras jezelf of iemand an-
ders met de ZTRDG Smaak-
Collectie: een box vol
bijzondere smaakitems en
verrassingen! Geniet van 8
unieke, verrassende pro-
ducten. Altijd thematisch.
Vaak lokaal, soms inter-    

nationaal. Nu speciaal voor
u van € 34,95 voor € 24,95.
Gebruik de kortingscode bij
uw bestelling op:
www.ZTRDG.nl/
smaakcollectie: Rabo2017.

IK ZIE IK ZIE
WAT JIJ NIET ZIET 
Hoe ziet het leven eruit als
je niet kan zien? Ervaar het
bij het muZIEum! Een blin-
de of slechtziende gids
neemt je mee op reis        
binnen in het pikdonker of
buiten met virtual reality!
Raboleden krijgen € 2,50

korting p.p. op een bele-
ving naar keuze. Geldig: 1
sep. t/m 31 dec. 2017, max.
4 pers. per coupon en niet
geldig i.c.m. andere aanbie-
dingen. Reserveer telefo-
nisch via 024 - 322 16 81.
www.muzieum.nl 

THEATER THEATER

INSPIRERENDE LEKKERNIJEN ONTDEKKEN IN HET DONKER

38 ALMERE

AANBIE-
DINGEN

Als lid van de Rabobank kunt u profiteren van aantrek- 
kelijke kortingen. Kijk voor het volledige aanbod op
rabobank.nl/dichterbij.
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COLUMN WIM BOONSTRA
econoom Rabo Research

Europa op de weegschaal

T
oen onze voorouders aan de Europese
samenwerking begonnen, waren zij niet
primair gedreven door economische
motieven. Het oorspronkelijke doel van

de Europese samenwerking was immers boven
alles politiek van aard. De allerbelangrijkste
drijfveer was het voorkomen van oorlog in
West-Europa. Toch kunnen economische over-
wegingen niet straffeloos worden veronacht-
zaamd. Zeker nu de Europese samenwerking ter
discussie staat, is het belangrijk dat ook alle
economische voor- en nadelen van het Neder-
landse lidmaatschap van de Europese Unie zorg-
vuldig tegen elkaar worden afgewogen. 

In de loop der decennia is ons land in econo-
mische zin steeds meer vervlochten geraakt met
onze Europese partners. Nederland is anno
2017 de meest open economie ter wereld, zelfs
nog meer dan Singapore. Het integratieproces is
bij ons veel verder voortgeschreden dan in an-
dere landen. Veel buitenlandse bedrijven heb-
ben hun hoofdkantoor in ons land. Onze havens
behoren tot de grootste ter wereld en de aller-

grootste van Europa. Ons land heeft zich al de-
cennialang gepositioneerd als toegangspoort
naar het Europese achterland. Zo loopt een
groot deel van de Chinese uitvoer naar Europa
via ons land. Deze enorme handelsstromen dra-
gen sterk bij aan onze economie; ze creëren wel-
vaart en honderdduizenden banen. 

Daarom onderzocht RaboResearch vier mo-
gelijke toekomstscenario’s voor Europa, waarin
we hebben geprobeerd om per scenario te
schetsen wat het ons land in economische zin
kan brengen als we in meer of mindere mate
met de Europese Unie verweven zijn. Onderne-
mers en beleidsmakers kunnen zich hiermee
voorbereiden op de risico’s en kansen die de Eu-
ropese ontwikkelingen de komende jaren zullen
brengen. Sowieso is het belangrijk dat bestuur-
ders hun besluiten nemen op grond van feitelijk
correcte informatie. En dan blijkt dat de EU voor
ons nog helemaal zo gek niet is. Neem onze
agrarische sector, die veel meer dan die van an-
dere landen afhankelijk is van de uitvoer. Zou
die uitvoer worden belemmerd, dan raakt de
sector in grote problemen. Ook zullen onze
agrarische ondernemers dan merken dat hun
thuismarkt te klein is om hun productie op te
nemen, anders dan in bijvoorbeeld Frankrijk en
Duitsland. Hetzelfde belang geldt voor de groot-
handel en de logistiek, de transportsector en de
industrie. Alleen al daarom moeten we de Euro-
pese samenwerking koesteren en waar mogelijk
versterken. Er staat nogal wat op het spel! 

De Europese Unie is
voor ons nog helemaal

niet zo gek 
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WIE Ik ben Jan de Vletter (71); eco-

noom en sinds 1976 werkzaam in

Almere. Vanaf het begin ben ik als directeur van

de woningcorporatie Groene Stad Almere nu de

Alliantie, betrokken geweest bij de woningbouw

in Almere. Dat betekende dat ik verantwoordelijk

was voor de bouw van veel projecten met allerlei

soorten woningen.

WAT Ik ben ledenraadslid omdat ik

de maatschappelijke achter-

grond van de Rabobank belangrijk vind, maar

ook het bedrijfsmatige is voor mij interessant.

Zeker voor een econoom in deze tijd. Ik vind

het dan ook heel prettig dat Rabobank Almere

het Stimuleringsfonds kent waaruit een financië-

le bijdrage wordt gegeven voor allerlei maat-

schappelijke activiteiten in Almere. 

WAAR Ik heb altijd heel bewust

voor een brede aanpak

van activiteiten gekozen, daarom was ik ook

actief op cultureel en maatschappelijk gebied.

Een jaar of 15 ben ik betrokken geweest bij de

bouw van goedkope huizen in Indonesië, o.a. na

de tsunami van 2004. Ik heb het altijd als een ver-

rijking ervaren dat ik actief mocht zijn bij projec-

ten zowel in Almere als in andere landen.
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