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In 2016 hebben wij basisscholen in de gemeente
Borne, Hof van Twente en
Hengelo uitgedaagd een
project te bedenken waarmee de school of de omgeving van de school verbetert.
Uit alle inzendingen is de
Willemschool in Hengelo als
winnaar gekozen. Met het
gewonnen bedrag van
€ 2000,- is het schoolplein
opgeknapt en hebben leerlingen onder begeleiding
van een hovenier nieuwe beplanting aangebracht.
FOTO: HENK EERTINK FOTOGRAAF
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WILLEMSCHOOL,
MARSKANT 85,
HENGELO.
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M

aatschappelijke veranderingen raken steeds meer ons dagelijks leven. Omdat we langer doorwerken bijvoorbeeld. Wil ik mijn dromen wel uitstellen tot na mijn pensioen? En hoe
blijf ik in staat om in mijn eigen huis te wonen
als ik straks meer zorg nodig heb? Dat vraagt
om creatieve en innovatieve oplossingen. Openstaan voor verandering betekent openstaan om
kansen te grijpen. Ook de Rabobank speelt in op
veranderingen in de samenleving. Met hulpmiddelen om langer zelfstandig te blijven bankieren
en bijvoorbeeld de coöperatieplanner die burgers steunt met hun initiatief en ambitie samen
een coöperatie te starten.

COLOFON
Lokale redactie: Rabobank Centraal Twente (Henny Nijenhuis en
Nicole Klein Nijenhuis)
Centrale redactie: Rabobank Nederland (Hans van Dijk) en MPG.
Druk & handling: MPG. (Frank van der Kolk)
Dichterbij is een uitgave van de Rabobank. Niets uit deze Dichterbij mag worden
overgenomen, opgeslagen en/of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rabobank. De Rabobank, MPG. en andere informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van
onjuistheden in deze uitgave of in verband met het gebruik van deze uitgave. Stelt
u geen prijs op de ontvangst van Dichterbij, dan kunt u dit doorgeven via
communicatie.ct@rabobank.nl.
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De bank ontwikkelde een regioscan waarmee je kunt inzoomen op de eigen regio. Zo kunnen we in kaart brengen wat in een bepaald gebied bijvoorbeeld de demografische of economische ontwikkelingen zijn. Dat kan vervolgens de
basis zijn om samen met andere partijen een
bijdrage te leveren aan het oplossen van lokale
vraagstukken.
Ik wens u veel leesplezier!

Benieuwd naar de
ledenaanbiedingen?
Ga naar pagina 38.
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Desirée Dolron

MUST SEE
EXPOSITIE
Tot 15 mei 2017 is in Singer Laren werk
te zien van de succesvolle, Nederlandse
fotograaf Desirée Dolron. De Rabo
Kunstcollectie gaf bijna twintig werken
in bruikleen aan deze tentoonstelling.

I

nternationaal geniet Dolron grote bekendheid. Het Guggenheim Museum
in New York, het Victoria & Albert Museum in Londen en het Reina Sofia
Museum in Madrid hebben haar werk in
de collectie. In Nederland is Dolrons werk
onder meer vertegenwoordigd in de verzameling van het Gemeentemuseum Den
Haag.
Maar ook de Rabobank verzamelt al sinds
halverwege de jaren negentig Dolrons
werk. Het resultaat: 41 werken in de Rabo

Kunstcollectie.
Dolron is bekend geworden met haar reisreportage Exaltation. Images of Religion
and Death, een reeks van reisreportages
waarin religieuze rituelen uit verschillende
landen worden getoond. U kent Dolron
wellicht van haar fotoserie Xteriors. Hierin
toont ze schilderachtige, sobere portretten
met gezichten die zo breekbaar lijken als
porselein. Door de aandacht voor
licht-donkercontrasten roepen deze werken associaties op met schilderijen uit het

Rabofonds, daar zijn waar het telt

R

abofonds Centraal Twente is een
initiatief van onze bank en richt
zich op duurzame initiatieven die
het maatschappelijke, sociale of
culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. Vier keer per jaar beoordeelt de Rabofondscommissie binnengekomen aanvragen. Tijdens de vergadering op 8 december 2016 kende de commissie een financiële bijdrage toe aan:
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Stichting Sport en Gemeenschapvoorzieningen Hengevelde, Vereniging Ponystal
Hengelo, Stichting Beeldende Kunst Hof
van Twente, Stichting jeugdbeweging
Deurningen, Wijkvoorziening 't Doesgoor /
SV Hector.
Heeft u ook een lokaal initiatief? Kijk voor
meer informatie op rabobank.nl/ct en
stuur uw aanvraag in!

verleden.
Tijdens haar expositie in Singer zijn naast
diverse fotoseries ook enkele nooit eerder
vertoonde videokunstwerken te zien.
Beeld: Desirée Dolron, Cerca Crespo, 2002

GROEN
LOONT
Koopt u een nieuwbouwwoning met
een Groenverklaring? Dan komt u in
aanmerking voor een Rabo GroenHypotheek. Hiermee profiteert u van een aantrekkelijke korting op de hypotheekrente op een hypoheekbedrag tot maximaal € 150.000. Met de Rabo GroenHypotheek wil de Rabobank de verduurzaming van onze woningen significant
versnellen. Kijk voor de voorwaarden
op: rabobank.nl/groenhypotheek.

HYPOTHEEK INLOOPSPREEKUUR

Sparen en beleggen

D

e regels rondom sparen en beleggen zijn met ingang van
1 januari 2017 herzien. Zo is de
vermogensrendementsheffing
in box 3 (sparen en beleggen) aangepast.
Het heffingsvrij vermogen is verhoogd
naar € 25.000 per belastingplichtige. In
2016 was dit € 24.437. Voor fiscale partners

geldt nu een gezamenlijke grens van
€ 50.000. Eerst was dit € 48.874. Vervolgens is het vaste rendement (ook wel forfaitair rendement genoemd) van 4 procent
gewijzigd. Voortaan wordt gerekend met
een rendement dat gebaseerd is op een in
het verleden in de markt gerealiseerd rendement op sparen en beleggen. Daarnaast
is er een vaste vermogensmix tussen sparen en beleggen geïntroduceerd. Deze
vermogensmix kent drie schijven en is afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Het belastingtarief blijft 30 procent.

VOOR MEER INFORMATIE:
RABOBANK.NL/BELASTINGENBOX3

Gastlessen tijdens de Week van het Geld

BANK VOOR DE KLAS
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K

inderen al op jonge leeftijd financieel bewust maken en zo de basis leggen voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Dat is de
achterliggende gedachte van ‘Bank voor
de klas’, een initiatief van de Nederlandse
Vereniging van Banken, waarbij ook
Rabobank-medewerkers naar basisscholen
gaan om gastlessen te geven aan leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Zij doen dat tijdens
de Week van het Geld, die dit jaar van 27
tot en met 31 maart plaatsvindt. Tijdens de
les wordt uitleg gegeven over geld, sparen
en lenen. Uit Nibud-evaluatieonderzoek
blijkt dat leerlingen echt iets opsteken.
Twee op de drie leerlingen zeggen meer te
snappen van geldzaken. Zie ook:
www.bankvoordeklas.nl.

Een hypotheek bij de Rabobank begint met een gratis
oriënterend gesprek. Start uw
oriëntatie online en maak een
afspraak of kom langs op het
hypotheek inloopspreekuur.
Tijdens onze hypotheek inloopspreekuren kunt u zonder
afspraak binnenlopen en uw
woonvragen stellen aan onze
adviseurs. Iedere week op vrijdagmiddag tussen 13.30 en
17.00 uur en zaterdagochtend
tussen 9.30 en 12.30 uur in ons
kantoor in Hengelo en Borne.

RABO MINIMASTER
Rabobank Foundation heeft de
Rabo miniMaster voor sociaal
ondernemers ontwikkeld. Hierin leert u maatschappelijke
impact creëren en werken aan
een duurzaam en rendabel
businessplan. In acht masterclasses komen thema’s aan de
orde als: meten van sociale
impact, persoonlijk leiderschap,
financieel management, marketing en communicatie. De
miniMaster kost € 995. Meer informatie kunt u opvragen via:
rabobobankfoundationbinnen
land@rabobank.nl.

MAATSCHAPPELIJKE
IMPACT
Bij deze Dichterbij is een infographic bijgesloten waarin we
onze landelijke cijfers en betrokkenheid tonen. Een preview voor wat komen gaat. Later dit jaar willen we de lokale
infographic van Rabobank Centraal Twente met u delen. Hierin zullen we de maatschappelijke projecten van onze bank tonen.
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LEDENRAAD

WERKGROEP LEDENRAAD

Monumenten
duurzaam renoveren
Eind 2016 hebben medewerkers, ledenraadsleden
en commissarissen zich afgevraagd hoe zich nog beter en betekenisvoller in kunnen zetten voor klanten,
leden en het werkgebied waarin zij actief zijn.
TEKST: ROY PASMAN (AFSTUDEERDER) EN BRAM ENTROP (DOCENT), UNIVERSITEIT TWENTE FOTO'S: HENK EERTINK FOTOGRAAF

E

r zijn vanuit de Ledenraad en raad van
commissarissen verschillende werkgroepen tot stand gekomen, waarbij één
werkgroep zich richt op het versterken
van de economie en corporatie door de leefbaarheid in de kernen van centraal Twente te
vergroten via het duurzaam renoveren van monumentale gebouwen.
Deze werkgroep wil vastgoedeigenaren helpen hun bijzondere vastgoedobjecten te verbeteren, ondernemers een aantrekkelijke bedrijfsruimte danwel investeringsobject bieden en
duurzame ontwikkelingen stimuleren. De rol
van de projectgroep is het creëren van maatschappelijk draagvlak en het leggen van de contacten met opdrachtgevende, ontwerpende, adviserende, uitvoerende en financiële partijen om
monumenten een onderdeel te maken van dynamische leefbare kernen met een goed comfort
en aanvaardbare of zelfs lage energiekosten.
In het verzorgingsgebied van de Rabobank
Centraal Twente, staan een aanzienlijk aantal
8 CENTRAAL TWENTE

monumentale objecten. In deze regio zijn ook
ondernemers, gemeenten en maatschappelijke
organisaties constant op zoek naar nieuwe karakteristieke panden om in te investeren of om
te dienen als huisvesting van woon- en bedrijfsactiviteiten. De beschikbare monumenten in deze regio zouden in aanmerking kunnen komen,
wanneer ze voldoende comfort kunnen bieden
tegen een aantrekkelijk laag energiegebruik.
Echter monumentale panden, zowel op nationaal als gemeentelijk niveau, voldoen niet altijd
aan de comfort- en duurzaamheidseisen van de
eigenaren en/of potentiële gebruikers van deze
tijd.
Roy Pasman, student Civil Engineering &
Management aan de Universiteit Twente, heeft
in het kader van zijn afstuderen de handschoen
opgepakt. Geen eenvoudige opgave. De hoofdvraag voor zijn afstudeerproject is: Hoe kunnen
panden met een historisch karakter worden gerenoveerd op een functionele en kosten effectieve manier met een verlaging van de milieubelas-

Roy Pasman, afstudeerder
master Civil Engineering
and Management aan de
Universiteit Twente
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GRAAG KOMEN WIJ
IN CONTACT

ting en een verhoging van het gebruikerscomfort zonder significante schade toe te brengen
aan het cultureel erfgoed? Hij zal in kaart brengen welke monumenten op een toekomstbestendige manier een woon- of bedrijfsfunctie op
economisch verantwoorde wijze kunnen vervullen. Om dit te bewerkstelligen moeten er een
aantal stappen worden genomen.
Er zal een eerste inventarisatie plaatsvinden
van monumenten die aanwezig zijn in het verzorgingsgebied van Rabobank Centraal Twente.
Deze inventarisatie kan worden gedaan door
middel van beschikbare informatie binnen de
gemeenten en heemkundekringen. Hierbij kan
worden gekeken naar rijksmonumenten, als mede naar gemeentelijke monumenten of gebouwen met een andere bijzondere status. Roy zal
hierbij ook aandacht besteden aan wet- en regelgeving, welke de later te ontwerpen oplossingsmogelijkheden qua renovatie zullen
beïnvloeden. Daarna zal een selectie plaatsvin-

den van monumenten, die interessant zijn voor
ondernemers en die in aanmerking komen voor
een verduurzamingsslag. Hiervoor zullen selectiecriteria worden opgesteld vanuit twee perspectieven, namelijk een ondernemersperspectief (qua functie, locatie, comfort e.d.) en verduurzamingsperspectief (bijvoorbeeld het globale materiaalgebruik, energiegebruik en klimaatcomfort).
De derde stap zal een uitwerking zijn van
een verduurzamingsplan voor de geselecteerde
gebouwen dat niet in strijd is met vigerende regelgeving voor monumentale panden. Er is
maatwerk nodig waarbij een overzicht tot stand
komt van verschillende verduurzamingsmaatregelen met hun kosten en baten. Bij het verduurzamen van de panden kan onder andere worden
gekeken naar materiaalkeuze en energiemaatregelen of het gebruik van hernieuwbare bronnen.
Voor minimaal één pand wordt een verduurzamingsplan tot in detail uitgewerkt.

Heeft u een monumentaal pand in het werkgebied van Rabobank
Centraal Twente in uw
bezit of in gebruik, dan
komen we uiteraard
graag met u in contact.
Beschikt u over expertise welke van nut kan
zijn bij dit project,
neem ook in dat geval
contact met ons op via
e-mail:
communicatie.ct@rabo
bank.nl. De werkgroep
'Van buiten naar binnen denken' bestaat uit
de volgende RvC- en
Ledenraadsleden: Paul
Koch, Bram Entrop, Eppo Bolhuis, Wil Koning
en André Bomers.
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ONDERNEMER

Financieel regisseurschap als onderdeel van
excellente klantbeleving.
TEKST: ELLEN TE RIELE (MAIL-ME-NU) FOTO'S: HENK EERTINK FOTOGRAAF

B&B HOEVE DE HAAR

'Peet, we
gaan
verhuizen!'
Hoeve de Haar was ooit een
landgoedboerderij. De
boeren pachtten het van hun
adellijke buren op kasteel
Twickel. Hoeve de Haar is een
rijksmonument met bed &
breakfast, vergaderruimte,
kookstudio, diner- en
feestzaal.
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D

oor haar werk als inkoper in de
textielbranche, reisde ze de hele
wereld over. Sliep in hotels, pensions
en op allerlei bed and breakfast
adresjes. ‘Steeds zei ik: ooit ga ik een eigen plek
inrichten. Een B&B waar ik zelf gasten kan
ontvangen. En die droom kwam uit in Hoeve de
Haar’, vertelt een stralende Petra Oldenhof (49
jaar). ‘Onze accountmanager bij Rabobank
Centraal Twente, Evelien Zinkweg, bracht ons in
contact met fantastische mensen van
verschillende partijen die ons geholpen hebben.
Financieel gezien, maar ook door goede
advisering. Door het nemen van de regie, heeft
Evelien ons echt ontzorgd. Top dat het allemaal
gelukt is en dat we staan waar we nu staan’,
vindt ook haar vriend Maurice Hublart (46 jaar).
Samen genieten ze van een schaars
rustmomentje aan de lange tafel in de gezellige
ontbijtkamer waar dagelijks vele gasten
aanschuiven.

Op slag verliefd
Petra en Maurice woonden al buitenaf in een
gehuurde boerderij tussen Hengelo en
Enschede. ‘Ook een heerlijke plek in de natuur,
maar we konden onze dromen daar niet
realiseren, dus keken we al een tijdje uit naar
iets anders. Maurice keek af en toe op Funda en
zag een foto van de monumentale Hoeve de
Haar. Hij zag de in 1927 gebouwde
landgoedboerderij, was op slag verliefd en riep
door het huis: Peet, we gaan verhuizen!’ Petra
herinnert zich het moment nog goed. ‘Ook ik
kreeg meteen vlinders in m’n buik bij het zien
van de plaatjes, maar ik dacht tegelijk… oh, hoe
krijgen we dat financieel gezien voor elkaar?
Een goede vriend van ons, zelf ook ondernemer,
adviseerde: ‘ga eens praten met de Rabobank’.
En zo kwamen we in contact met Evelien
Zinkweg, accountmanager MKB. De makelaar
attendeerde ons op het Nationaal
Restauratiefonds, waardoor we in contact
kwamen met Arthur Prinsen, die daarmee ook
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al vanaf het begin meedenkt.’
Dreamteam
Petra en Maurice zijn omringd door een ‘dreamteam’,
zoals ze het zelf noemen. Daarin zit een econoom, een
fiscalist, een architect, een zwager met veel bouwervaring,
metselaars, schilders en manusjes van alles. ‘Heerlijk om
zoveel vrienden om je heen te hebben die net zo enthousiast
zijn over dit project als wij, en die ons graag helpen.’
Ook kregen Petra en Maurice veel tips en tricks van
vrienden met B&B Villa Oldenhoff in Oude Kerk a/d Amstel.
Petra: ‘Door de naam van de villa, die veel op mijn eigen
achternaam lijkt, heb ik vele jaren geleden de eerste keer een
kamer bij hen geboekt’, vertelt Petra. ‘Zij zitten daar op een
goede locatie, dicht bij Amsterdam. Maar de hoge
bezettingsgraad van gemiddeld ruim 90% komt ook door
hun originele aanpak en servicegerichtheid.’
‘In onze mooie gemeente Hof van Twente is een
kamerbezetting van 60% al heel mooi, maar moeilijk te
realiseren.’ Toch streeft het Twentse ondernemerspaar hier
naar en ze zijn zelfs zo ambitieus dat 70% haalbaar moet zijn
wat hen betreft. ‘We hebben jaren lang inspiratie opgedaan.
Alle goede ideeën kunnen we nu eindelijk omzetten in
concrete acties. Dus we zijn ervan overtuigd dat dit ons gaat
lukken.’

Een deel van Hoeve de
Haar in Ambt Delden
diende als jachtkamer
van de Twentse
fabrikantenfamilie
Stork.

In alle rust vergaderen
Petra en Maurice geven graag een rondleiding door de
B&B en het sfeervol gerestaureerde bijgebouw met
vergaderruimtes, voorzien van de toepasselijke naam ‘Seven
oaks’. De oude eiken naast de boerderij maken deel uit van
het adembenemende en wijdse uitzicht over de groene
velden van de Twentsche Golfclub in Ambt Delden. Bij
binnenkomst ruik je nog de geur van verf die net droog is.
‘Alles staat klaar voor gasten die graag vergaderen in rust en
privacy’, vertelt Petra. ‘Onze B&B is geen dag gesloten
geweest. Sinds de sleuteloverdracht in oktober vorig jaar
draaien we op volle kracht. Dat was anders voor de
vergaderruimte. Daar hebben we de afgelopen weken hard
gewerkt aan een flinke renovatie. Gelukkig zijn we zelf heel
handig en mogen we nog steeds een beroep doen op lieve
familieleden en vrienden’, lacht Petra.
In Seven oaks is een grote vergaderkamer (tot 40
personen) met horecahoek voor lunch en diner en ook eigen
sanitair. De kleinere kamer (tot 20 personen) beschikt over
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Evelien Zinkweg,
accountmanager MKB

een houtkachel onder een sfeervolle oude schouw voorzien
van karakteristieke tegels. ‘Die dubbele deuren gaan er nog
uit’, wijst Maurice. ‘Ze ontnemen namelijk het prachtige
uitzicht op de golfbaan, dus daar komt glas in tot op de
grond. Straks in het voorjaar en de zomer is het hier heerlijk
buiten zitten. De ruimtes zijn geschikt voor bedrijfs- en
familiefeestjes maar ook voor trouwerijen en
condoleances.’

Geen luchtfietsers
‘Bij financiering van een monumentaal pand met cultuuren historische waarde, zet het Nationaal Restauratiefonds
vaak nog een stapje extra’, vertelt Arthur Prinsen,
accountmanager. ‘We zetten ons al ruim 30 jaar in voor het in
stand houden van monumenten. Daarbij ondersteunen we
eigenaren die een monument willen onderhouden,
restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Dat
doen we onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Door onze
samenwerking met overheden én erfgoedorganisaties
proberen we monumenteigenaren zo optimaal mogelijk te
ondersteunen’, vertelt Arthur Prinsen.
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‘We bieden gunstige financieringsmogelijkheden voor
onderhoud en restauratie. Ook denken we mee over
energiebesparende maatregelen en subsidiemogelijkheden.
Ik kwam met Petra en Maurice in aanraking toen ze
overwogen om het monument Hoeve De Haar aan te kopen.
Ik heb hen leren kennen als aanpakkers, slimme mensen met
goede ideeën. Het zijn zeker geen luchtfietsers, dat bleek wel
uit de onderbouwing van hun plannen die ze inmiddels
ruimschoots waargemaakt hebben. Door inzet van de vorige
eigenaren had B&B Hoeve de Haar al een goede naam. Maar
sinds de opening in oktober 2016 is de waardering door
gasten verder toegenomen. Het gemiddelde rapportcijfer dat
de laatste 15 gasten gaven is een 9,3.’

Financieel
regisseur
‘Toen Petra en Maurice bij mij aanklopten,
hadden ze al het nodige voorwerk gedaan‘,
vertelt Evelien Zinkweg.

‘Naast een moodboard, waaruit bleek welke
sfeer ze wilden creëren in de B&B, legden ze een
financieel plaatje aan me voor met een goede
onderbouwing. Voor mij prachtige
aanknopingspunten om op zoek te gaan naar
een passende financieringsoplossing. En kijkend
naar het resultaat, mag ik wel zeggen dat het
invulling geven aan financieel regisseurschap,
geslaagd is. Door de gunstige tarieven die het
Restauratiefonds biedt, maar ook door hun
kennis en ervaring met restauraties van
monumenten, was ik van mening dat Petra
sowieso een deel van de financiering bij hen
moest onderbrengen. Daarnaast is eigen
inbreng bij dergelijke financieringen
noodzakelijk. Naast eigen geld kan dit ook
middels crowdfunding. Vaak willen
investeerders tegen aantrekkelijke
voorwaarden, deels bestaand uit producten en
diensten in natura, meedoen aan een project
waarin ze geloven. De inbreng van deze
particuliere investeerders past prima in een
financieringspakket. Uiteindelijk is er geen
grote crowdfundingsactie nodig geweest,
aangezien er een derde achtergesteld vermogen
heeft ingebracht. Naast de eigen inbreng en
zogenaamd achtergesteld geld, werd het overige
deel van de financiering 50/50 verzorgd door
het Restauratiefonds en Rabobank Centraal
Twente.’
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IS BELEGGEN IETS VOOR MIJ?

Zin en onzin over
beleggen
Frans Exterkate, beleggingsspecialist bij de
Rabobank, geeft regelmatig presentaties over
beleggen voor klanten. Wat houdt beleggen eigenlijk
in? En is het iets voor mij?
TEKST: MPG. FOTO'S: MOKER ONTWERP

F
Frans Exterkate
Beleggingsspecialist
Rabobank
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rans Exterkate staat regelmatig ’s
avonds op het podium om klanten van
de Rabobank te vertellen wat beleggen
is. Veel mensen hebben geen duidelijk
beeld van beleggen en denken bijvoorbeeld dat
het erg ingewikkeld is of alleen is weggelegd
voor mensen met een flink vermogen. Tijdens
zijn presentaties, waar doorgaans een redelijke
dwarsdoorsnede van de klanten van de
Rabobank aanwezig is, worden enkele
(voor)oordelen over beleggen tegenover de
feiten gezet. Wat trekt mensen eigenlijk naar
zijn presentaties? ‘De belangrijkste trigger is de
lage spaarrente’, zegt Exterkate. ‘Door alleen te
sparen wordt je vermogen alleen maar minder
waard, gezien de lage spaarrente, inflatie en
eventueel de vermogensrendementsheffing.
Logisch dat veel mensen zich afvragen of ze niet
wat meer rendement op hun spaargeld kunnen
behalen.’
Exterkate probeert de stemming van zijn
publiek altijd te peilen door een aantal

stellingen te poneren waarop de toehoorders
kunnen reageren middels een telefoonberichtje.
Deze stellingen gaan over het beeld dat zij
hebben van zaken als risico, de kosten en het
rendement van beleggen. Exterkate: ‘Wat ik
vaak hoor, is dat je flink wat geld moet hebben
om te kunnen beleggen. Maar je kunt bij de
Rabobank al vanaf duizend euro je geld laten
beheren door experts. Ook denken veel mensen
dat beleggen heel risicovol is. Dat beeld ontstaat
al snel als je uitsluitend afgaat op wat je in de
media leest en hoort. Maar in de media worden
zaken vaak uitvergroot.’ Nu is beleggen zeker
niet risicoloos. Wie destijds aandelen Imtech,
SNS Reaal of Fortis kocht, heeft grote verliezen
geleden.

FINANCIËLE RUST Volgens Exterkate
kunnen grote zeperds worden voorkomen door
aandelen breed te spreiden. ‘Dan is het risico
een stuk beperkter. Als je het beleggen
uitbesteedt aan professionals, weet je zeker dat

Beleggen doe je voor de
langere termijn.
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je een goed gespreide beleggingsportefeuille
hebt en loop je geen onnodig risico. Dat geeft
financiële rust.’ Voor iemand begint, is het
belangrijk om vast te stellen wat zijn of haar
doel is met beleggen. Misschien is dat eerder
stoppen met werken en is het geld over 10 jaar
nodig. De beleggingshorizon is dan 10 jaar. Of
misschien is het doel om over 3 jaar een huis te
kopen. Dan is de tijdshorizon 3 jaar. In dat geval
is het waarschijnlijk helemaal niet verstandig
om te gaan beleggen, maar is sparen een betere
keuze. De tijdshorizon en het doel waarmee je
belegt, beïnvloeden dus in welke mate je bereid
bent risico's te nemen.’

Exterkate: ‘Beleggers hebben de afgelopen
jaren zo veel onrust gezien, dat zij er een beetje
aan gewend zijn geraakt. Ze zien ook dat het
helemaal geen zin heeft om je bij beleggen te
laten leiden door dit soort nieuws. De koersen
reageren er natuurlijk op, maar op de lange
termijn zijn dat niet de fundamentele krachten
achter die koersen. Beleggers beseffen
bovendien steeds meer dat beleggen niet iets
voor de korte termijn is, maar dat je het voor
een langere periode doet.’
RABOBANK.NL/BEGINNENMETBELEGGEN

LANGE TERMIJN In hoeverre, ten slotte,
moeten beleggers de actualiteiten in de gaten
houden? In 2016 waren het Brexit-referendum
en de Amerikaanse presidentsverkiezingen
onderwerpen die beleggers behoorlijk
bezighielden en onrust veroorzaakten.
15

JOUW FINANCIËLE TOEKOMST

GELD ERIN,
GELD ERUIT
TEKST: ANNETTE PRINS FOTO: SHUTTERSTOCK

V

raag tieners tussen de 12 en 18 jaar
wat ze willen. Wat blijkt? Ze dromen
van een scooter, merkkleding en de
nieuwste smartphone en willen met
hun vrienden naar festivals. Want samen leuke
dingen doen, dat is waar het leven voor hen om
draait. De meeste jongeren hebben meer
wensen dan bronnen van inkomsten. 88% van
alle scholieren krijgt zakgeld, 38% krijgt ook
kleedgeld en 47% heeft een bijbaantje. Heeft
een 12-jarige scholier gemiddeld 22 euro per
maand te besteden, voor een 18-jarige is dat
bijna tien keer zo veel: 206 euro (bron: Nibud
scholierenonderzoek 2016). Uit onderzoek van
de Rabobank blijkt dat jongeren het belangrijk
vinden dat de manier waarop zij geld verdienen,
past bij hun manier van leven. Dit is de
generatie van de inventieve ideeën en het liefst
een eigen booming business.
De Rabobank helpt jongeren graag met het
genereren van meer inkomsten waarmee ze
hun doelen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door
16 CENTRAAL TWENTE

hen te attenderen op hun belastingteruggave of
te helpen met het vinden van vakantiewerk. Als
proef startte de Rabobank vorig jaar het
platform Vrienden Gevraagd. Een site waarop
jongeren samen met hun vrienden
zomerbaantjes kunnen zoeken. Meer dan
honderdduizend jongeren bezochten deze site
en 1753 jongeren vonden hierdoor een baantje.
Na dat succes gaat Vrienden Gevraagd komende
zomer weer van start. De site is een
samenwerking tussen lokale Rabobanken en
bedrijven in de regio, en bevat naast vacatures
ook tips hoe je succesvol kunt solliciteren.
De Rabobank helpt tieners ook bij het
maken van financiële keuzes. Niet door ze te
vertellen hoe ze verstandig met geld om moeten
gaan maar met informatie, tips en suggesties.
Met een online vergelijkingstool kunnen ze hun
uitgavenpatroon spiegelen aan dat van
leeftijdgenoten. Hoeveel besteden ze
bijvoorbeeld aan een vakantie, kleding of
verzekeringen?

VRIENDEN
GEVRAAGD
Deze zomer kunnen
tieners van 14 tot 18
jaar weer op zoek naar
een vakantiebaan via
vriendengevraagd.nl.
De site staat dan vol
met vacatures die bij
hen in de buurt open
staan, denk aan
fruitplukkers en
pretparkmedewerkers,
waarop ze samen met
hun vrienden kunnen
reageren. Vakantiewerk
wordt zo veel leuker.
Benieuwd hoe
leeftijdgenoten hun
geld besteden? Op
jongvolwassenenvergelijker.nl kunnen
jongeren hun eigen
uitgaven vergelijken
met die van anderen in
dezelfde situatie.
Bedragen in de foto's
zijn fictief.

APP

DOWNLOAD DE
HOMECATCHER APP IN DE
APPSTORE OF GOOGLEPLAY

3275

DE HOMECATCHER
APP

Vind uw droomhuis via uw mobiel. De HomeCatcher App maakt de zoektocht naar
uw droomhuis makkelijker en leuker. U
krijgt inzicht in de verwachte kans om een
woning te kopen. En u ziet wat de verwachte verkoopkans van uw eigen woning
is. Daarnaast kunt u ook uw maximale hypotheek berekenen. Zo weet u of uw
droomhuis binnen handbereik is.
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SLINGERMATCH

Gedenk!
Stolpersteine houden de herinnering aan de slachtoffers van het naziregime levend. Ze willen uw hoofd
en hart laten struikelen over hun namen.
TEKST: GERDA REMMERS, BORNE FOTO'S: HENK EERTINK FOTOGRAAF
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Aan de Paul Krugerstraat in
Hengelo herinneren vier
Stolpersteine aan het joodse
gezin Pagrach dat van hier
werd weggevoerd: vader
Benjamin, moeder Leentje
en hun jonge zoontjes
Isidoor en Jacob.

U

kent ze ongetwijfeld: de in de
stoep gemetselde messing
naamplaatjes – voor een nog bestaand of reeds verdwenen
woonhuis - met de woorden
‘Hier woonde …’ plus de naam,
geboorte-, deportatie- en sterfdatum en plaats
van overlijden, doorgaans één van de concentratiekampen in Nazi-Duitsland.

3275

Idee achter de Stolpersteine
Het idee van de Stolpersteine is afkomstig
van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig die in
1997 de eerste Stolperstein legde in de Berlijnse
wijk Kreuzberg, om de buurtgeschiedenis zichtbaar te maken. Sindsdien legde hij in heel Europa tienduizenden gedenkstenen in trottoirs
voor de huizen van mensen die door de nazi’s
zijn verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot
zelfmoord gedreven. Het idee is dat je in gedachten en in je hoofd struikelt over deze geschiedenis en zijn motto dat een mens pas vergeten is wanneer zijn naam is vergeten. Verreweg de meeste nazislachtoffers waren van Joodse afkomst, maar ook verzetsstrijders, homo's,
Jehova's, Sinti, politieke tegenstanders en gehandicapten werden door de nazi’s vermoord.
Levend Verleden Oost-Nederland
Borne was de eerste gemeente in Nederland
waar Demnig in 2007 de eerste Stolpersteine
legde. In Almelo, Enschede en Hengelo maken
drie lokale werkgroepen van de stichting Levend Verleden Oost-Nederland (LVON) de plaatsing van de Stolpersteine mogelijk. De stichting
is een initiatief van anti-discriminatie organisatie Artikel 1 Overijssel, waarvan Antek Olszanowski directeur-bestuurder is. De Stolpersteine zijn ook een vermaning aan de huidige samenleving waartoe discriminatie kan leiden. De
LVON is een onafhankelijke, non-profit organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Olszanowski: ‘Doel is de nagedachtenis aan de slacht-

offers van het naziregime in ere te houden.
Daarvoor bestaat een toenemende belangstelling. Inmiddels zijn in 85 gemeenten in Nederland Stolpersteine aangebracht en nog meer gemeenten tonen eveneens belangstelling. Het is
een laagdrempelige manier om te herdenken.
Vanuit de behoefte te herdenken zijn we met de
stichting aan de slag gegaan. Om het verleden te
verbinden met het heden. Eerder ontbrak een
gestructureerde aanpak en dreef het op particuliere initiatieven via Demnig.’ In Almelo is Joop
Israel betrokken: ‘De aanvraag komt doorgaans
van een nabestaande of iemand die het slachtoffer vroeger kende. Voordat we de Stolpersteine
plaatsen, onderzoeken we altijd de feiten rondom het slachtoffer: wat is er precies gebeurd?
Soms zijn mensen niet overleden, maar vanuit

OOK MIGRANTENJEUGD BETREKKEN
Voordat voor alle oorlogsslachtoffers in Almelo, Enschede en
Hengelo een eigen
Stolperstein is gelegd,
heeft de stichting nog
jaren nodig. ‘Het is
daarom zaak aandacht
te blijven vragen voor
het onderwerp. Uitdaging daarbij is om ook
de connectie te zoeken naar migrantenjongeren en hen te betrekken’, stelt Antek
Olszanowski.

In steeds meer gemeenten
liggen Stolpersteine op het
trottoir voor de huizen van
mensen die door de nazi's
verdreven, gedeporteerd,
vermoord of tot zelfmoord
gedreven zijn. Ze helpen
ons hen niet te vergeten.
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Antek Olszanowski (links) en
Joop Israel bij het monument ter nagedachtenis aan
de 850 Enschedese slachtoffers van het naziregime. De
betonnen zuil met 850 ingekerfde streepjes, gemaakt
door Pier van Dijk, was een
initiatief van st. Levend Verleden Oost-Nederland.

Duitsland naar Amerika geëmigreerd. Die gegevens moeten we zorgvuldig checken.’
Ceremoniële onthulling
Eén keer per jaar rondom de bevrijding worden de Stolpersteine plechtig onthuld. ‘Dit jaar
vindt de ceremonie in Enschede plaats op 2
april in de publieksruimte van ons kantoor aan
de Oldenzaalsestraat, in Hengelo op 3 april in de
bibliotheek en in Almelo op 9 april in het stadhuis. Dit trekt altijd veel belangstellenden. Het
leeft nog steeds. En is altijd gratis toegankelijk.
De gemeenten werken mee en steunen ons met
faciliteiten, maar we krijgen geen subsidie’, benadrukt Olszanowski. Inmiddels telt Almelo 50
gedenkstenen, Hengelo 39 en Enschede 126.
Nog lang niet het aantal dat uit de drie steden
werd weggevoerd, namelijk uit Almelo 250, uit
Hengelo 168 en uit Enschede 850 .

Een mens is pas
vergeten wanneer zijn
naam is vergeten.

Educatieve en theatrale projecten
De stichting Levend Verleden
Oost-Nederland ontwikkelt ook educatieve
programma’s voor het onderwijs. Zo is er een
documentaire over Stolpersteine, ‘De oorlog
dichtbij ’ voor groep 7/8 en ‘Op de bun - verhalen
van Joodse onderduikers in Hengelo’ voor de onderbouw voortgezet onderwijs. Verder maakte
ze een muziektheaterproductie Sperrstunde
Freedom, een tijdloos verhaal in de vorm van
een theaterproductie waar muziek, verhalen en
beelden aan elkaar worden gekoppeld, verteld
door slachtoffers van oorlogsgeweld.
Afhankelijk van giften en sponsors
De stichting Levend Verleden
Oost-Nederland wordt ondersteund door een
reeks sponsoren, waaronder nabestaanden of
mensen die een relatie hadden met een slachtoffer, en ook de Rabobank in de drie steden. De
stichting krijgt geen subsidie en is volledig afhankelijk van giften. Uw gift is welkom op rekening NL22RABO0142129976.
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Oplossing
Mail uw oplossing (o.v.v.

PUZZEL

'Puzzel Dichterbij' voor 10 april
naar
communicatie.ct@rabobank.nl
of stuur de oplossing naar
Rabobank Centraal Twente,
Postbus 48, 7550 AA in

3275

Hengelo ov.

Maak kans op

KRUISWOORDRAADSEL

een theaterbon van € 50,00

HORIZONTAAL 1 effen, 4 betaalloket, 7 smaakmaker,
10 kleine opening, 11 geen enkele uitgezonderd, 12
kaartterm, 13 hemelsblauw, 14 Griekse kaassoort, 15
grondsoort, 17 bijwoord van plaats, 19 deel van een
vliegtuig, 22 blaasinstrument, 25 herkauwer, 26
waskuip, 29 Bijbelse figuur, 30 akkoord, 31 extreem,
33 gevel, 35 bedevaartsplaats, 38 hoofdstad van
Kenia, 41 kinderen, 43 hoofdstad van Noorwegen, 45
voorzetsel, 46 blaasje, 47 berggeel, 48 plaats in
Letland, 49 jammer, 50 Europese taal, 51 vaardigheid,
52 Egyptische godin.
VERTICAAL 1 gemak, 2 naar, 3 Amerikaanse munt, 4
spierpijn, 5 atelier, 6 grond, 7 Griekse letter, 8
zoogdier, 9 medemens, 16 Baltische staat, 18 Griekse
godin, 20 giraffeachtig dier, 21 talloos, 23 paling, 24
ijzerhoudende grond, 27 lofdicht, 28 mannelijk dier,
31 losbarsting in woorden, 32 niet genoeg, 34
stedelijk, 36 bolbloem, 37 kleur, 39 rookgerei, 40
lichaamsdeel, 42 deel van het oog, 44 harde klap
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Alles hangt
met alles
samen

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

COÖPERATIE IN OPMARS

Het heft in
eigen handen
Om in de toekomst een fijn leefgebied te blijven behouden, richtten vijf dorpen in Noord-Groningen de coöperatie Klooster &
Buren op. Rabobank steunt dergelijke burgerinitiatieven graag.
TEKST: ELSE DE JONGE FOTO'S: NICK HELDERMAN

Initiatiefnemer Anne
Hilderink met een van de be-
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woners van de coöperatie.

V

lak, uitgestrekt land, weilanden,
sloten, eenzame boerderijen, en om
de paar kilometer een klein dorp.
In dit lege landschap ligt het
negentiende-eeuwse lintdorp
Kloosterburen. De naam verwijst
naar de twee kloosters die hier in de middeleeuwen stonden. Daarvan resten alleen nog een
kloostertuin, een kloosterboerderij en een kerktoren. Met bijna zeshonderd inwoners vormt het
dorp de kern van dorpscoöperatie Klooster &
Buren. Naast Kloosterburen bestaat die uit de
omringende dorpen Hornhuizen, Kruisweg, Molenrij en Kleine Huisjes.

VOORTREKKERS ‘Het kloosterleven was
een inspiratiebron bij het opzetten van onze
coöperatie’, vertelt initiatiefnemer en bestuurslid Anne Hilderink. ‘Mensen denken daarbij
vaak aan een leven van stilte en gebed, maar de
eerste kloosterlingen hier waren nieuwdenkers.

Ze deden aan gebiedsontwikkeling, zetten internationale handel op, gaven onderwijs. Daarmee
namen ze de regie over hun eigen bestaan.’
Klooster & Buren dient een vergelijkbaar doel.
De coöperatie werd opgericht in 2015 en heeft
als missie de leefbaarheid in de dorpen te behouden. ‘De vijf coöperatiedorpen vallen onder
gemeente De Marne’, zegt Hilderink. ‘Die is armlastig. Bovendien is dit een krimpgebied. Middenstanders en zorgvoorzieningen verdwenen,
er is leegstand en huizen daalden in waarde.
Terwijl dit gebied enorme kwaliteiten heeft. Het
is een prachtig oud landschap, met religieus erfgoed, dicht bij de Wadden, door Unesco benoemd tot werelderfgoed.’
In 2006 besloten de bewoners het heft in eigen handen te nemen. ‘Feitelijk is het initiatief
begonnen met ouders uit de regio die een kind
hebben met een verstandelijke beperking’, vertelt Hilderink, zelf moeder van een gehandicapte
dochter. ‘Hier op het Hogeland was geen woon23

'Het kloosterleven was een
inspiratiebron bij het opzetten van onze coöperatie'

voorziening voor mensen met een beperking.
We zijn samen gaan zoeken naar een goede leefplek voor onze kinderen.’ Het kloosterterrein in
Kloosterburen kwam in beeld als mogelijk geschikte locatie. ‘We wilden een in de gemeenschap ingebedde zorgvoorziening, een wooncomplex in het dorp waar zorg geleverd wordt,
maar waar ook plaats is voor ontmoeting, samen werken en samen eten.’ Al snel breidden de
plannen zich uit naar een omvangrijker project.
Naast zorg werden cultuur, wonen en duurzame
energie aandachtspunten. ‘We gaan uit van de
gedachte dat alles met alles samenhangt’, zegt
Hilderink. ‘Zorg betreft mensen, maar ook het
landschap, het milieu en het erfgoed.’ Er volgden
gesprekken met de dorpsgemeenschap. ‘Zo’n
plan moet niet alleen voor de initiatiefnemers,
maar voor de hele gemeenschap van waarde
zijn’, meent Hilderink. Er was veel enthousiasme
voor het initiatief. Een in 2010 opgericht en
door bewoners bemand projectbureau ging, met
hulp van onder meer Rabobank, na of de plannen praktisch en financieel levensvatbaar waren. Sinds augustus 2015 is de coöperatie Klooster & Buren, met 270 leden en tientallen enthousiaste vrijwilligers, een feit.

SCHOTTEN WEGHALEN Het pand Oldeheem, de kloostertuin en de Nicolaaskerk zijn,
met steun van de Rabobank, gekocht door de
coöperatie. De tuin is opnieuw ontwikkeld en
wordt door dorpsbewoners onderhouden. Leerlingen van de plaatselijke basisscholen kweken
er groentes. In de kerk zijn geregeld tentoonstellingen en concerten. Het dagbestedingsproject Mien Toentje, in 2006 opgezet door zorgorganisatie Philadelphia, is inmiddels ook onderdeel van Klooster & Buren. Mensen met een
verstandelijke beperking kunnen er tuinieren,
schilderen en werken op de kinderboerderij.
Professionele medewerkers verzorgen de begeleiding. Hart van de coöperatieve inspanningen
is het gebouw Oldeheem. ‘Dat wordt bewoond
door ouderen en door mensen met een verstandelijke beperking. We gaan het in 2017 verbouwen. We willen er een energieneutrale woonge-

Kloosterburen is een
negentiende-eeuws lintdorp
in Noord-Groningen.
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Anne Hilderink met haar
dochter.

DE COÖPERATIEPLANNER
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meenschap van maken waar jong en oud, zorgbehoevend en zelfstandig, door elkaar woont.
De samenleving is ingericht op labels, wij willen
die schotten juist weghalen’, zegt Hilderink. ‘Dat
laatste geldt voor ons hele project. Zorg is ons
startpunt, maar voor een gezonde leefomgeving
moet je niet alleen naar óf zorg óf cultuur óf monumenten kijken.’

VERENIGINGSHYGIËNE ‘Burgerinitiatieven zoals in Kloosterburen zien we veel’, zegt
Henk Doorenspleet, specialist burgercoöperaties bij de Rabobank. ‘Steeds vaker vormen burgers collectieven om iets bij te dragen aan hun
leefomgeving. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de stijging van het aantal inschrijvingen van coöperatieve verenigingen bij de Kamer van Koophandel. Ze kopen een windmolen of beginnen een
zorgcoöperatie. De Rabobank ziet burgercoöperaties als een belangrijke stimulans voor duurzame ontwikkeling. Én we geloven sterk in de
kracht van samenwerken. Daarom willen we

mensen graag steunen bij dit soort initiatieven.’
In samenwerking met lokale Rabobanken zag
Doorenspleet in de afgelopen drie jaar zo’n
tweehonderd coöperatieplannen voorbijkomen
die hij hulp bood, soms kort, soms intensief. ‘Het
ontbreekt burgers die een coöperatie willen
starten doorgaans niet aan enthousiasme, maar
zeker zo belangrijk is realisme. Een coöperatie
is een bedrijf dat democratisch bestuurd wordt
door de leden van de coöperatieve vereniging.
Bedrijf én vereniging vergen aandacht. Het bedrijf moet economisch levensvatbaar zijn én je
moet verenigingshygiëne opbouwen: een praktijk ontwikkelen waarin zaken écht democratisch geregeld worden.’ De Rabobank ondersteunt burgers bij beide aspecten, onder meer
met de zogenaamde CoöperatiePlanner [zie kader]. ‘Die biedt mensen inzicht in wat er komt
kijken bij de oprichting van een coöperatie. Met
een goede voorbereiding is de kans van slagen
het grootst.’

Met de CoöperatiePlanner steunt de Rabobank
burgers in hun initiatief
en ambitie samen een
coöperatie te starten.
Welke principes liggen
ten grondslag aan de
coöperatieve ondernemingsvorm? Wat zijn de
voor- en nadelen van de
coöperatie als rechtsvorm? Welke kernvragen
moeten beantwoord zijn
voor je daadwerkelijk
met elkaar in zee gaat?
Meer informatie vindt u
op: www.rabobank.nl/
cooperatieplanner of
neem contact met ons op
via telefoonnummer
(074) 245 6789.
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MIDDEN IN DE SAMENLEVING

Om een actieve bijdrage te leveren aan het oplossen van lokale
vraagstukken heeft de Rabobank de regioscan ontwikkeld. Rogier
Aalders, regionaal onderzoeker bij RaboResearch, legt uit wat het
is en wat we ervan mogen verwachten.
TEKST: PETER STEEMAN FOTO'S: RABOBANK

Scherpe blik op
de eigen regio
H

et doel van de regioscan is regionale
problemen, uitdagingen en kansen
zichtbaar maken, waarna we samen
met verschillende partijen in de regio
naar oplossingen zoeken, benadrukt Aalders.
‘Wat zijn onderwerpen die van invloed zijn op
welzijn en welvaart van een bepaalde regio?
Wat springt eruit? Waarin wijkt de regio af van
de landelijke cijfers? In het kort beschrijven we
de kenmerken van een gebied aan de hand van
drie dimensies: verdienvermogen, levensloop en
leefomgeving.'
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VERDIENVERMOGEN 'Verdienvermogen
gaat over de economische situatie van de regio.
Is de economie gegroeid? Wat zijn de
verwachtingen? Welke sectoren zijn
oververtegenwoordigd? Zijn er initiatieven
nodig om lokale werkgelegenheid ook in de
toekomst op peil te houden?'
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LEVENSLOOP 'Bij de dimensie levensloop
kijken we naar onderwerpen die impact hebben
op het verloop van iemands leven. Hoe
ontwikkelt de woningmarkt zich? Is er veel
aanbod van zorg? Als je ziet dat het zorgaanbod
geen gelijke tred houdt met de vergrijzing, is dat
wellicht een aandachtspunt, want dat betekent
dat de zorg die nodig is anders moet worden
ingevuld. Misschien is er mantelzorg nodig van
kinderen die in de buurt wonen. Hoe gaan zij
dat combineren met hun baan? We kijken ook
naar de demografie. Is er sprake van krimp of
groei? Om wat voor huishoudens gaat het?'
LEEFOMGEVING 'Bij leefomgeving gaat
het over de maatschappij. Hoe groot is de
sociale cohesie in een gebied? Hoeveel contact
hebben mensen met hun buren? Hoeveel
mensen zijn langdurig werkloos? In welke mate
nemen vrouwen en allochtonen deel aan het
arbeidsproces? Hoeveel mensen bieden zich aan
als mantelzorger of vrijwilliger?’
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IN EEN OOGOPSLAG
Elke lokale Rabobank (103
stuks) heeft een regioscan
die in een oogopslag de
specifieke kenmerken van
het werkgebied van de
betreffende lokale
Rabobank belicht. Die
kenmerken komen in grote
lijnen overeen met de
inrichting van Nederland.
Daar waar veel ruimte is, in
Oost-Nederland
bijvoorbeeld, is een focus
op maakindustrie,
transport en groothandel,
terwijl de dichtbevolkte
Randstad meer
dienstverlening heeft.

SAMEN KANSEN VERZILVEREN Voegt
de regioscan iets toe aan de kennis van de lokale
Rabobank? ‘Banken herkennen het beeld dat de
regioscan schetst’, constateert Aalders. ‘Maar ze
vinden het prettig dat ze nu ook een
onderbouwing met cijfers hebben. Lokale
banken kennen het eigen gebied wel, maar hoe
hun regio zich verhoudt tot de rest van
Nederland is soms minder in beeld. Daarom
beschrijven we in de regioscan niet alleen het
gebied, maar geven we ook een verklaring voor
de kenmerken ervan. Ken je die, dan begrijp je
ook waarom het karakter van een regio niet zo
snel zal veranderen. Vervolgens kijk je met
verschillende partijen in de regio naar de
kansen en uitdagingen die je voor de toekomst
wilt verzilveren. Met als uiteindelijk doel om
welvaart en welzijn op peil te houden of liever
nog te vergroten. Juist het zoeken naar
verbinding en het aangaan van de dialoog zijn
daarom zo belangrijk. De regioscan fungeert dus
als het vertrekpunt van een inhoudelijke
discussie over het gebied. De rol van de
Rabobank in de uitvoering hangt helemaal af
van het onderwerp. Het voordeel is dat de bank
vanuit haar coöperatieve achtergrond in nauw
contact staat met de omgeving.'

'De regioscan fungeert als het
vertrekpunt van een inhoudelijke
discussie'
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LOKALE DOORVERTALING 'Een bank
kan de regioscan bijvoorbeeld presenteren
tijdens een ledenvergadering. Je hoort waar
mensen zich zorgen over maken. Hoe zorg je dat
een gebied waar demografische krimp
plaatsvindt toch leefbaar blijft? Of hoe zorg je
dat bedrijventerreinen bereikbaar blijven? Als
bank kun je een verbindende factor zijn en
partijen bij elkaar brengen die in
projectgroepen oplossingen bedenken voor
maatschappelijke problemen. Dat kunnen
ondernemers zijn, de gemeente of verenigingen.
Als je die verschillende stakeholders bij elkaar
brengt en in gesprek laat gaan, kom je veel
sneller tot resultaten. We vragen ook wat de
regioscan heeft opgeleverd. Dat documenteren
we en daar rapporteren we over. Op die manier
kunnen banken van elkaars ervaringen leren.’
Heeft u interesse in de regioscan van Rabobank
Centraal Twente? Stuur dan een e-mail naar
communicatie.ct@rabobank.nl.

CIJFERS

Wat valt landelijk op? Waar in Nederland zijn we het
oudst, waar het actiefst als startende ondernemer en
waar bieden we ons het snelst aan als vrijwilliger?
PETER STEEMAN

11.550

VAN DE BEVOLKING VAN
NOORD-KENNEMERLAND
BESTAAT UIT 75-PLUSSERS.
DE MEEST VERGRIJSDE
REGIO VAN NEDERLAND

KERSVERSE ZELFSTANDIGE
ONDERNEMERS ZETTEN
JAARLIJKS IN AMSTERDAM
HUN EERSTE STAP IN HET
BEDRIJFSLEVEN

82%

19%

VAN DE BEVOLKING VAN
TWENTE HEEFT WEKELIJKS
CONTACT MET FAMILIE OF
VRIENDEN

VAN DE INWONERS VAN
HET GEBIED RIJSSEN-ENTER
ZET ZICH BELANGELOOS
IN VOOR EEN ANDER
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12%
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SAMEN BANKIEREN

DE BANK IN HUIS

Financiële service
voor ouderen
Hoe blijft u zo lang mogelijk zelfstandig als het gaat
om het regelen van uw bankzaken? Adviseur Dagelijkse Bankzaken, Marieke Blokhuis vertelt hoe de
Rabobank daarbij helpt.
TEKST: SCHRIJF-SCHRIJF, UTRECHT FOTO'S: RABOBANK

‘
Marieke Blokhuis, Adviseur
Dagelijkse Bankzaken bij
Rabobank Centraal Twente

Veel ouderen zijn prima in staat om zelf hun
geldzaken te regelen’, vertelt Marieke Blokhuis. ‘Ze pinnen zelfstandig bij de pinautomaat en regelen hun financiën online. Maar
dat is niet vanzelfsprekend voor álle senioren.
Voor sommige senioren is het regelen van hun
bankzaken best een opgave. Ze zijn bijvoorbeeld
slecht ter been en kunnen daardoor niet makkelijk naar de bank voor hulp. En niet alle ouderen
zijn bovendien vertrouwd met mobiel bankieren.’

ZELFSTANDIG BLIJVEN De Rabobank
ondersteunt de klanten, die niet in staat zijn om
zelf naar de bank te komen. Een adviseur van de
Rabobank komt dan op afspraak bij de mensen
thuis. ‘Ik help hen met hun financiën. Ik neem
taken niet over, maar bied wel praktische hulp.
Zo leg ik uit hoe ze zelf geld kunnen overmaken
via internet. En ik vertel welke andere ondersteuningsmiddelen de Rabobank biedt, zoals de
Random Reader Comfort (zie kader) en
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de cursussen internet- en mobielbankieren, die
we samen met SeniorWeb organiseren. Uiteindelijk willen we dat mensen zélf hun financiën
kunnen blijven regelen.’

‘Klanten waarderen deze service. Alleen al
het feit dat we er zijn en dat klanten op ons kunnen terugvallen, geeft hen het vertrouwen om
bijvoorbeeld mobiel bankieren te
proberen. Uiteraard met praktische ondersteuning, maar ook met advies over
bijvoorbeeld erven, volmachten en verzekeringen. Onderwerpen die wellicht nu niet spelen,
maar mogelijk wel in de toekomst. Het is verstandig daar bijtijds over na te denken.’

Soms is het beter om de financiën (deels)
uit handen te geven. Bijvoorbeeld als iemand
vergeetachtig of dement wordt. Adviseurs zijn
alert op die signalen wanneer ze bij mensen

SAMEN BANKIEREN

thuis komen. ‘Dezelfde rekeningen meerdere keren betalen, elke dag veel geld opnemen. Dat
zijn tekenen dat het niet meer gaat.’
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GOED GEREGELD Een mogelijkheid is
het machtigen van een familielid of goede
vriend. Bij een gedeeltelijke machtiging blijft de
oudere zelfstandig bankieren, maar kijkt de gemachtigde vanaf een afstandje mee via internet.
Een bancaire volmacht vervalt echter zodra iemand wilsonbekwaam wordt. Een andere oplossing is dan een notariële volmacht. Deze
notariële volmacht is veel uitgebreider en vervalt niet als iemand wilsonbekwaam wordt. Marieke blokhuis: ‘Ik leg mensen het verschil tussen deze volmachten uit, zodat ze zelf de afweging kunnen maken. Zo weten ze zeker dat hun
geldzaken goed geregeld zijn, nu en in de toekomst.’

GRATIS CURSUS INTERNET- EN MOBIELBANKIEREN Samen met

De Rabobank biedt allerlei hulpmiddelen.
Naast de cursussen internet- en mobielbankieren, is er de Rabo
Geld Expres; een speciaal beveiligde auto die
op afspraak cash geld
(tot 450 euro) bezorgt
bij klanten thuis. Ook is
er de Random Reader
Comfort, een variant op
de Random Reader,
met extra grote toetsen
en een spraakcomputer. En de Rabo Cardpuller, een hulpstuk bij
het pinnen. Kijk voor
meer informatie op
www.rabobank.nl/
samenbankieren of
neem contact op met:
(074) 245 6789

SeniorWeb organiseren wij regelmatig een gratis cursus internet- en mobielbankieren. Cursisten leren geldzaken zelf te regelen via computer,
tablet of smartphone. Onder begeleiding gaan
zij direct zelf aan de slag en krijgen tips en adviezen over veilig online bankieren. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via
onze website, rabobank.nl/ct of telefonisch via
telefoonnummer (074) 245 6789.
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TWENTSE FONDSEN

TE VEEL GELD BLIJFT ONBENUT

Twentse goede
doelen fondsen
beter te vinden
De nieuwe website twentsefondsen.nl helpt initiatiefnemers van maatschappelijke projecten bij het
zoeken van een passend fonds om hun plan te financieren.
TEKST: GERDA REMMERS, BORNE FOTO'S: WEBTON WEBSITE WEBDESIGN

Bent u aangesloten of werkzaam bij een organisatie of instantie met een goed plan
voor de Twentse gemeenschap? Maar ontbreken de financiën? Kijk dan eens op de
website
www.twentsefondsen.nl
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S

amen hebben de charitatieve fondsen in
Twente miljoenen euro's beschikbaar
voor allerlei maatschappelijke doelen.
Al te vaak echter kunnen organisaties
en instanties die een beroep op dit geld zouden
kunnen doen, het juiste fonds niet goed vinden.
‘Gevolg is dat geld dat is bestemd voor goede
doelen op de plank blijft liggen. Dat is jammer
en ongewenst! En natuurlijk ook niet de bedoeling van de fondsen die ooit juist zijn opgericht
om bepaalde maatschappelijke doelen financieel te steunen’, vertelt Reinder Witting van de
Fuldauerstichting uit Hengelo. Samen met vijf
andere fondsen - het Rabofonds Rabobank Centraal Twente, het
Houtmaatfonds/Groothuisfonds, IBN Roesjd en
het Willem Willinkfonds - heeft de Fuldauerstichting het initiatief genomen voor de nieuwe
overkoepelende Stichting Twentse Fondsen.
Doel van die stichting is vooral de effectiviteit
van de fondsen te vergroten zodat er meer middelen beschikbaar komen voor projecten in de

Twentse samenleving. Doel is bovendien ervaringen uit te wisselen, aanvragers beter te verwijzen en cofinanciering makkelijker mogelijk
te maken, temeer daar dit soms voorwaarde
voor financiering is. Wellicht wekt dit initiatief
tevens slapende fondsen tot leven.
‘De stichting gaat de website beheren, maar
neemt niet zelf aanvragen in behandeling. Dat
blijft de taak van de fondsen zelf’, stelt Witting,
die tevens voorzitter is van de nieuwe Stichting
Twentse Fondsen.
Fondsenwebsite wijst geldvragers de weg
Op 18 januari jl. werd Jan van Halst, FC
Twente-man en zelf actief voor vele goede doelen, uitgenodigd om de website
twentsefondsen.nl officieel te lanceren. De nieuwe site heeft een zoekprogramma waarin degene die fondsen zoekt de voor zijn
project relevante keuzes kan selecteren. Door te
klikken op de knop ‘Zoek fondsen’ komen één of
meer fondsen tevoorschijn. Na het aanklikken

De website
twentsefondsen.nl maakt
het zoeken van een fonds
veel makkelijker voor wie
op zoek is naar geldschieters voor een goed doel.
Op de pc, de tablet én de
smartphone.

TWENTE TELT VELE
GOEDE DOELEN
FONDSEN
In Twente zijn tientallen charitatieve fondsen actief die zich richten op maatschappelijke doelen, internationale hulp, sport en recreatie, kunst en cultuur, gezondheidszorg,
milieu, natuurbehoud
en dierenbescherming,
kerk en levensbeschouwing of onderwijs en
onderzoek.
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van deze fondsen vindt de fondsenzoeker alle
benodigde informatie over het fonds, zoals doelstelling, sector, doelgroep, beperkingen en criteria, naw-gegevens en een link naar de website.
Past het fonds bij zijn wensen en doelstellingen,
dan kan hij dus gericht contact opnemen.
Welke fondsen kent Twente?
Witting: ‘In Twente zijn tientallen charitatieve fondsen actief die zich richten op maatschappelijke doelen, internationale hulp, sport en recreatie, kunst en cultuur, gezondheidszorg,
milieu, natuurbehoud en dierenbescherming,
kerk en levensbeschouwing of onderwijs en onderzoek. Daarnaast hebben de fondsen verschillende werkgebieden (een of meer gemeenten,
Twente e.d.) en richten ze zich op verschillende
sectoren, zoals educatie, armoedebestrijding,
jeugdzorg of noodhulp. Ook hebben zij uiteenlopende doelgroepen, waarbij je kunt denken aan
achterstandsgroepen, ouderen, moeders en kin-

deren, etc.. Elk fonds heeft dus een eigen doelstelling, maar voor allemaal staat voorop dat ze
waar mogelijk willen helpen met geld. Vooral in
deze tijd van een terugtredende overheid kunnen ze er mede voor zorgen dat steden en dorpen leefbaar blijven. Dat maakt het extra spijtig
dat geld onbenut op de plank blijft liggen.’
Is de stichting Twentse Fondsen al helemaal klaar?
Witting: ‘Nee, de Stichting bevindt zich nu
nog in de opbouwfase. Het streven is zoveel mogelijk vermogensfondsen die werkzaam zijn in
Twente te laten aan sluiten. Daarbij blijft de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van
de afzonderlijke fondsen uiteraard overeind. Bij
de Stichting Twentse Fondsen zijn momenteel
acht vermogensfondsen aangesloten, waaronder ook de Coöperatiefondsen van alle Twentse
Rabobanken. Fondsen in Twente die zich willen
aansluiten, zijn uiteraard meer dan welkom.’

TWENTSEFONDSEN.NL
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'Ik heb weer
aanloop'
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BLIK OP DE TOEKOMST

Voor veel mensen is oud worden in het verzorgingshuis een
angstig visioen. Liever blijven ze zo lang mogelijk thuis wonen.
Met wat hulp en creativiteit kan dat vaak ook.
TEKST: ELS WIEGANT FOTO'S: ROOS KOOLE

Langer
zelfstandig
wonen
MEER WETEN?
INFORMEER BIJ UW

3275

BANK.

H

et zicht van Lucy Sprengers (76)
ging al enige tijd achteruit. Na de
dood van haar man in 2011
werd ze steeds vaker afhankelijk
van anderen. 'Ik voelde me ook
eenzaam. Vooral in de

weekenden.'
Toen Lucy overwoog naar een serviceflat te
verhuizen, vroegen haar zoon Rob (50) en
schoondochter Jacqueline (51) of ze bij hen
wilde komen wonen. 'Ik was ontroerd. Dat had
ik zelf nooit durven voorstellen.'
Het besluit was snel genomen maar er
moesten eerst twee huizen worden verkocht en
eentje aangekocht. Zo'n twee jaar na het besluit
vonden Rob en Jacqueline gelukkig een statige
woning die voldeed aan al hun eisen. De koop
was snel gesloten. Jacqueline: 'De
Rabobank-adviseur dacht echt met ons mee. Hij
attendeerde ons op zaken waar we zelf nog niet
aan hadden gedacht, bijvoorbeeld hoe we
richting de Belastingdienst moesten aantonen

dat Lucy onze huurster was geworden. Heel fijn.'
De nieuwe situatie bevalt uitstekend.
Jacqueline: 'De kinderen moesten leren dat ze
hun tassen niet meer op de grond kunnen laten
slingeren. Maar dat wende snel. Lucy: 'Ik heb
weer aanloop. Ik ben echt gelukkig.'

UITZOEKWERK Begin 2015 telde
Nederland 3 miljoen 65-plussers, in 2040 zijn
het er 4,7 miljoen. Zo'n 4 miljoen Nederlanders
zijn mantelzorger. Die groei heeft gevolgen. Voor
de zorg, maar ook voor onze manier van wonen.
De Rabobank heeft het helpen van mensen
om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen
en de benodigde hulp te bieden uitgeroepen tot
een van haar strategische speerpunten, vertelt
programmamanager Ellen Kramer.
Om dat te faciliteren ontwikkelt de bank, in
samenwerking met Interpolis, nieuwe diensten
en producten. De eerste dienst is een
internetplatform voor ouderen en
mantelzorgers met informatie over alle
aspecten van het langer zelfstandig wonen.
'Mantelzorgers willen zórgen, zich liever niet
bezig houden met al het regel- en uitzoekwerk.
Daar helpen we ze bij.' Het unieke van het
platform is dat mensen op basis van hun
persoonlijke situatie advies op maat kunnen
krijgen, bijvoorbeeld over de benodigde
aanpassingen aan hun woning. 'Het is zelfs zo
concreet dat je meteen offertes kunt aanvragen.'
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AANBIEDINGEN

Als lid van de Rabobank kunt u profiteren van aantrekkelijke kortingen. Kijk voor het volledige aanbod op
rabobank.nl/dichterbij.

SINGER MUSEUM LAREN

AFBEELDING VAN SARAH

RONDLEIDING DOOR
DESIRÉE DOLRON

MET HART EN ZIEL VAN
MOOI DOOR MIJ

Op zondag 2 en 9 april
geeft Desirée Dolron een
rondleiding door haar
tentoonstelling in het
Singer Museum. De
rondleidingen starten om
14.00 uur. Er is plek voor 20
bezoekers per keer, dus

De makers van Mooi door
mij hebben een
verstandelijke beperking.
Naar een concept van
Nederlandse ontwerpers
maken zij in
dagbestedingsateliers
eigentijdse designartikelen

vol=vol! De aanbieding
geldt voor de rondleiding,
niet voor het
toegangsbewijs. Met deze
bon ontvangt u 10%
korting op de catalogus.
Aanmelden via:
kunstzaken@rabobank.nl.

van duurzame materialen.
Bestel in de webshop en u
ontvangt gratis een grote
stevige papieren
opbergzak. De zak is
geschikt voor vele malen
hergebruik! Ga naar:
www.mooidoormij.nl.

FOTO: VERA CLAESSEN

SCORENDE HOCKEYHEREN

VAN TEXTIELAFVAL NAAR
DESIGN … MET LIEFDE

RABO EUROHOCKEY
CHAMPIONSHIPS 2017

Als we nou eens in plaats
van ons textiel weg te
gooien het hergebruiken?
De producten van
I-did_slow fashion_
movement bestaan uit
kapotte kleding en textiel
van consumenten en

Van 18 t/m 27 augustus
2017 strijden op het EK
hockey in Amsterdam acht
heren en acht damesteams
om de winst. Rabobank is
hoofdsponsor van dit
topsportspektakel. Leden
van de Rabobank krijgen
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bedrijven. Ze worden
gemaakt door mensen met
een afstand tot de
arbeidsmarkt. U ontvangt
nu 15% korting op het
gehele webshopassortiment. Ga naar
http://shop.i-did.nl.

15% korting op de
toegangskaarten voor de
poulewedstrijden.
Meer informatie:
rabobank.nl/leden.
Bestellen kan tot en met 30
april 2017.

COLUMN

RINY HOLTKAMP
accountmanager Private Banking

Beleggen als oplossing voor
de lage spaarrente?

I

n deze Dichterbij leest u op pagina 14 het
artikel ‘Zin en onzin over beleggen’. Nu de
spaarrente laag is gaan steeds meer mensen
beleggen, want ongewild teert u in als u box
3 belasting moet betalen, omdat uw vermogen
boven de vrijstelling komt. Het kan dan slim zijn
om een combinatie van sparen en beleggen te
maken. Beleggen kan dan een goede aanvulling
zijn, want op de lange termijn is er meer kans
op een hoger rendement. Interessant, maar is
beleggen ook iets voor u?
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Belangrijk is dat u weet wat uw doel en de
looptijd hiervoor is. Spaart u bijvoorbeeld voor
eerder stoppen met werken of studie van uw
pasgeboren (klein)kind? Dan is het bedrag pas
over een aantal jaren nodig. U kunt dan wat
meer risico nemen, waardoor u kans maakt op
een hoger rendement. Beleggen is iets van de
langere termijn. Hoe langer de looptijd, hoe lager het risico want negatieve beursjaren kunnen
dan worden opgevangen. Toch staat uw geld
niet vast, want u kunt op ieder moment stoppen

Als belegger kunt u gebruik maken van handige hulpmiddelen zoals
de Rabo Beleggen App

met beleggen. Wij kunnen u helpen om verstandig te beleggen en een risicoprofiel te kiezen dat
past bij uw beleggingsdoel en risicobereidheid.
Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico u zult moeten accepteren.
Beleg op de manier die bij u past! Er zijn
verschillende manieren om te beleggen. Heeft u
geen advies nodig dan kunt u zelf beleggen via
Rabo Direct Beleggen. U kunt uw vermogen ook
laten beheren, zodat u er geen omkijken meer
naar heeft. Dat kan via Rabo Beheerd Beleggen
waarbij u kunt kiezen uit passief-, actief- of
duurzaam beleggen. Voor een belegd vermogen
vanaf € 200.000 is het ook mogelijk om samen
met een vaste beleggingsspecialist uw portefeuille in te richten via Rabo Select Beleggen.
U kunt gebruik maken van handige hulpmiddelen zoals de Rabo Beleggen App. Door IEX
Netprofiler Internet Brokeronderzoek 2016 is
onze app voor de 2e keer op rij uitgeroepen tot
de beste mobiele app voor zowel experts als
consumenten. Bovendien komt Rabobank in dit
onderzoek naar voren als de beste grootbank
voor online beleggen. Wilt u meer informatie of
starten met beleggen? Ga dan naar onze site
rabobank.nl/beginnenmetbeleggen. Of maak
een afspraak voor een vrijblijvend en persoonlijk advies.
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AANDEEL
IN DE
BUURT

WIE

Stichting Erfgoed Hengelo. Maakt
zich sterk voor de historie van
Hengelo. Zij brengt al het erfgoed dat Hengelo
zo speciaal maakt onder de aandacht.
Muurplastiek van Ubbo
Scheffer. Het grote, 7.500 kilo
zwaar, muurplastiek getiteld "Communicatie"
was lang onderdeel van het voormalige
PTT-gebouw in de binnenstad.

WAAR

Klein Driene, Mozartlaan.
Het kunstwerk stond in een
gemeentelijke opslag te wachten op
herplaatsing. Na een grondige restauratie, mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het
Rabofonds, is door de gemeente en de
bewonersorganisatie deze fraaie plek gekozen
voor herplaatsing van het kunstwerk uit de
wederopbouwperiode.

TEKST: RABOBANK CENTRAAL TWENTE FOTO'S: HENK EERTINK FOTOGRAAF
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