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Wij mensen zoeken elkaar graag op, zeker in tijden 
van crisis. Maar uitgerekend nu we een van de meest 
ingrijpende crises uit ons leven doormaken, hebben 
we onszelf moeten aanleren om anderhalve meter 
afstand te houden tot (bijna) iedereen die ons lief is.

Duurzaam verbonden blijven
Deze editie van Rabo &Co staat in het teken van duur-
zame verbindingen, in tijden van corona. In ons werk, 
maar zeker ook privé. Verbindingen die gaan over 
persoonlijke relaties, maar ook over duurzame verbin-
dingen om lokale gemeenschappen te versterken en 
de zelfredzaamheid te stimuleren. 

Sociale cohesie
In deze editie lees je verhalen over verbondenheid 
tussen kleinkinderen en hun grootouders als ze elkaar 
niet meer mogen knuffelen. Maar ook over het belang 
van een rijk verenigingsleven om talent te ontwikke-
len en de sociale cohesie te versterken. En juist deze 
sociale cohesie is belangrijk om te laten zien dat we 
echt om elkaar geven en je er niet alleen voor staat. 
Ook in de meer virtuele wereld waarin we nu leven, 
blijven persoonlijk verbindingen belangrijk. Dat geldt 
voor ons dagelijks leven, maar dat geldt ook voor ons 
als coöperatieve bank. 

Naoberschap
De Achterhoek onderscheidt zich door de vele duur-
zame verbindingen en maatschappelijke initiatieven. 
Daar kunnen we trots op zijn! In deze Rabo &Co lees je 
mooie verhalen van Achterhoekse ondernemers die 
de crisis juist hebben gebruikt om nieuwe verbindin-
gen te leggen om andere ondernemers te helpen én 
om lokale producten een boost te geven. Inspireren-
de verhalen over het stimuleren van zakelijk talent in 
de Achterhoek door het in- en uitlenen van personeel. 
Zakelijk naoberschap als wapen tegen de crisis! En 
hoe mooi is het dat de Achterhoek de eerste regio in 
Nederland wil zijn met duizend bedrijven waar men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt geïntegreerd 
zijn? Juist in deze crisistijd is de aandacht voor ou-
deren en mensen met een verstandelijke beperking 
belangrijk, omdat zij in hun zorg vaak afhankelijk zijn 
van anderen. Kijk ook eens naar de Belletje Trek actie, 
een fantastisch voorbeeld van een maatschappelijke 
initiatief. Ook lees je meer over de toekomst van het 
coöperatieve bankieren. De uitdagingen van deze 
tijd overschrijden de grenzen van onze eigen haard. 
Ze vragen om een coöperatieve grondhouding. Eén 
waarbij we ons realiseren dat we afhankelijk zijn van 
elkaar. Met andere woorden, duurzame onderlinge 
verbindingen zijn belangrijk. Juist nu. 

Ik wens je veel leesplezier toe!

Steven Enneman
Directievoorzitter 

Rabobank Graafschap

Duurzaam 
verbinden

(op 1,5 meter)
De coronacrisis maakt zichtbaar wat we bij 

Rabobank al heel lang weten: alleen samen 
kunnen we bouwen aan een betere wereld. 

Daarom zoeken we voortdurend naar duurzame 
verbindingen, ook op anderhalve meter.

TEKST: STEVEN ENNEMAN   BEELD: STUDIO-ONLINE
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TEKST: TINE PAULUS
BEELD: STAN BOUMAN

De coronacrisis betekende een 
ramp voor veel ondernemers in de 

horeca. Ook in de Achterhoek moest 
de horeca sluiten. Voor de lokale 
ondernemers die hen voorzagen 

van diverse versproducten was dit 
een behoorlijke aderlating. Maar 

gelukkig was daar de Naoberkrat! 
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Support 
your locals? 
Dat kunnen 
we ook in de 
Achterhoek!

Rosemarijn van Dis van Scharrelvarkensbedrijf Sanders Hof in Etten, hoorde 
mooie verhalen over Support your locals in Amsterdam. Ze dacht: “Dat 
kunnen we ook in de Achterhoek!” Daarna ging alles razendsnel. Op vrijdag 
20 maart zat ze met Bjorn Massop, chef kok van hotel Villa Ruimzicht, op 1,5 
meter om de tafel. Ze betrokken er Liesette Hensen, eigenaresse van Van 
Mien (toekomstig eetwinkel en boetiekhotel in Villa Wanrooy in Doetinchem) 
bij. Op zondag 22 maart was de eerste Zoommeeting met hun drieën, 
waarna vormgever Marcel Somsen betrokken werd. Deze schakelde zijn 
websitebouwer en tekstschrijver in en donderdag 26 maart was de website 
www.naoberkrat.nl een feit. 
  
“Het idee was om de lokale ondernemers die een groot deel van hun omzet 
kwijtraakten doordat ze niet aan de horeca en hotels konden leveren, te steu-
nen”, vertelt Rosemarijn. “We hadden als eerste stap een borrelkrat bedacht. 
Hierin zaten allerlei producten van lokale leveranciers: van kaas, tot eiersalade 
en van droge worst tot hummus van Achterhoekse bonen. De leveranciers 
kwamen uit het netwerk van Villa Ruimzicht, maar deze breidden zich snel 
uit. Klanten konden de kratten via de website bestellen en afhalen bij Villa 
Ruimzicht en bij Sanders Hof. Later kwamen daar de Kruisbrink in Toldijk en 
Kaasboerderij Weenink in Lievelde bij.” 
  
“We begonnen voorzichtig met 30 borrelkratten”, zegt Liesette. “Die waren 
binnen één dag uitverkocht. De week daarop konden we al 100 kratten ma-
ken. Echt ongelooflijk! Waarom het zo aansloeg? Het zijn goede producten 
en mensen toonden een enorme betrokkenheid met de lokale onderne-
mers. Ze zagen het ook als een cadeautje voor henzelf in een lastige tijd.” 
  
“Na de borrelkratten kwamen de maaltijdboxen. Leveranciers gaven aan 
welke producten ze de komende week vers beschikbaar hadden en Bjorn 
bedacht daar recepten mee. 95% van de ingrediënten komt van de lokale 
grond. Daarom hebben we ook geen recepten met rijst, maar wel met 
bijvoorbeeld parelgort. Wat ook leuk was, dat Bjorn in zijn recepten ‘tips 
van de chef’ verwerkte. Wij waren bijvoorbeeld erg verrast dat een lepel 
mayonaise heerlijk is in stamppot raapstelen!” 
  
“We konden met onze kratten natuurlijk niet het hele verlies van de lokale 
leveranciers compenseren”, zegt Liesette, “Maar we hebben wel een substan-
tiële bijdrage kunnen leveren. Zo zaten er in de eerste maaltijdbox asperges. 
Dat werd meteen een enorme hit! Voor de leverancier heel fijn, want de 
asperge-oogst stond op het punt te beginnen toen de coronacrisis uitbrak. 
We hebben op deze manier 150 kilo asperges weg kunnen zetten.”
  
Als de vrouwen terugkijken, zijn ze vooral trots op de inzet van iedereen. 
“De leveranciers leverden hun producten bijvoorbeeld in precies de juiste 
porties”, vertelt Rosemarijn. “Daardoor hoefden we niets uit te tellen of af te 
wegen en kon alles direct in de kratten. Bjorn is met zijn hele keukenperso-
neel wezen helpen asperges steken bij een van de toeleveranciers. Dit perso-
neel heeft in de beginfase ook een grote bijdrage geleverd aan het inpakken 
van de pakketten. Hun normale werk in de keuken verviel natuurlijk ook toen 
de horeca noodgedwongen moest sluiten. Ook de samenwerking tussen 
Bjorn, Liesette en mij was heel bijzonder. Liesette en ik kenden elkaar voor dit 
project nauwelijks en kijk wat we in zo’n korte tijd samen hebben bereikt!”

Het succes van de Naoberkrat heeft de populariteit van lokale producten 
een echte boost gegeven. Daarom gaat de Naoberkrat door. De kratten 
kunnen worden besteld via www.naoberkrat.nl.  

Naoberkrat helpt ondernemers 
door crisistijd
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De voedselsector kan veel meer 
doen om consumenten te helpen 
om meer lokaal te kopen 
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TEKST: REDACTIE RABO &CO   BEELD: BAS LOSEKOOT

De coronacrisis heeft de aandacht voor lokaal geproduceerd voedsel ver-
groot. Er mogen zich in Nederland dan wel geen echte voedselproblemen 
hebben voorgedaan, het virus liet wel zien dat het volledig vertrouwen op 
een globaal voedselsysteem ons kwetsbaar maakt als grenzen plots worden 
gesloten. De vraag is of we voortaan niet veel beter al ons voedsel lokaal 
kunnen gaan produceren? En moeten we nog wel zoveel willen produceren 
voor de export?
‘Soms wordt export tegenover alles-moet-lokaal gezet, maar we moeten 
vooral op zoek naar een betere balans’, zegt Joris Lohman, oprichter van 
FoodHub. Met zijn bedrijf is Lohman op zoek naar nieuwe, duurzamere 
verbindingen in het gepolariseerde landbouwdebat. ‘Lokale consumptie en 
im- en export kunnen, én moeten, naast elkaar bestaan. Als er één wegvalt 
door welke oorzaak dan ook, dan vangt het andere dat op.’ Om beide 
systemen meer met elkaar in balans te brengen, moeten we meer lokaal 
gaan consumeren, zegt Lohman. ‘Op dit moment is vooral de korte keten in 
Nederland onderontwikkeld.’ 
 
Geen doel, maar middel
Kortere voedselketens moeten nooit een doel op zich worden, zegt directeur 
Food & Agri Nederland Carin van Huet van Rabobank. ‘Korte ketens kunnen 
wel een goed middel zijn om andere doelen te realiseren.’ Bij het verpakken, 
vervoeren en verhandelen van voedsel is een groot aantal bedrijven betrok-
ken die allemaal iets willen verdienen. Van Huet: ‘In een keten met minder 
schakels kunnen we een betere opbrengst voor de boer realiseren.’
Het inkorten van de voedselketen zal de ervaren afstand tussen de stad en 
het platteland bovendien verkleinen. Als consumenten weer weten waar 
hun voedsel vandaan komt, hebben ze mogelijk ook meer begrip voor de 
mensen die hun voedsel produceren. ‘Als samenleving stellen we heel veel 
eisen aan boeren, bijvoorbeeld qua duurzaamheid’, zegt Van Huet. ‘Maar we 
moeten dan ook wel samen bereid zijn om hiervoor te betalen, je kunt de 
rekening niet eenzijdig bij de boeren neerleggen.’

Eten met de seizoenen
Consumenten zullen hun eetpatroon wel moeten aanpassen, als we meer 
lokaal willen eten. Asperges behoren tot de laatste producten waarvan de 
meeste stedelingen nog weten wanneer ze groeien. De meeste andere 
gewassen liggen het hele jaar door in de schappen. Sperziebonen bijvoor-
beeld, die alleen ’s zomers uit eigen bodem voorhanden zijn. De rest van het 
jaar worden ze ingevlogen uit landen als Kenia.
‘In de drukte van alledag is het lastig om de aandacht van de consument te 
vragen voor lokaal en seizoensgebonden voedsel’, zegt lector Voedsel en 
Gezond Leven Sigrid Wertheim-Heck van de Aeres Hogeschool in Almere. 
De voedselsector zou veel meer kunnen doen om de consument te helpen. 
‘Supermarkten kunnen bijvoorbeeld een schap inrichten met uitsluitend 
regionale seizoensgroenten.’ De consument wil dit ook, denkt Wertheim: 
‘We zien in de bierwereld dat seizoensgerelateerde producten het heel goed 
doen. Denk bijvoorbeeld aan Herfstbock.’

Balans
Conclusie? Het is goed om onze boeren te steunen door meer lokaal te ko-
pen, maar we moeten onze mondiale ketens evengoed koesteren. Lohman: 
‘Je moet voedsel verbouwen op de plek die zich hier het beste voor leent. 
Koffie, thee en bananen blijven we importeren.’ Van Huet: ‘85 procent van 
onze export blijft binnen Noordwest-Europa. Op wereldschaal is dit eigenlijk 
gewoon regionale afzet.’ 

Verbouw voedsel vooral op de 
plek waar dit het beste groeit
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In de Achterhoek wordt 
kringlooplandbouw steeds populairder. 
Circa één op de drie melkveehouders is 

er intensief mee bezig, ieder op zijn eigen 
manier. Via studiegroepen leren ze van 

elkaars ervaringen. Manager Fleur Brinke 
van de Vereniging Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en Liemers (VKA) vertelt wat 

de boeren doen en laten om hun bedrijf te 
verduurzamen.  
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TEKST: FRIEDERIKE DE RAAT
BEELD: FRANK RUITER
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Fleur Brinke

Wat
Manager van de 

Vereniging Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek 

en Liemers (VKA)

Waar
Achterhoek en 

Liemers

Waarom
Rabobank 

ondersteunt de VKA, 
omdat het project 

aansluit bij de missie 
Growing a better 
world together.

De volgende stap is 
om ook opfokkers en 
varkensboeren erbij 
te betrekken

elke voordelen heeft kring-
looplandbouw voor boeren?

‘Kringlooplandbouw draait om zo lokaal mogelijk de 
kringloop van gewas, koe, mest en land te sluiten. Dat 
betekent dat boeren zo efficiënt mogelijk met hun 
grondstoffen moeten omspringen en zo min mogelijk 
ammoniak-, nitraat- en fosfaatverlies moeten hebben. 
Dan groeit het gewas beter én blijven lucht en water 
schoner. En is de boer minder geld kwijt aan grond-
stoffen omdat ze beter benut worden. Daarnaast 
zorgt een gezonde bodem ervoor dat agrarische 
grond in droge periodes beter water kan vasthouden.’

Het milieu vaart dus wel bij kringloop-
landbouw?
‘Ja. Als een boer bijvoorbeeld mest in de juiste 
hoeveelheid en samenstelling uitrijdt, op het juiste 

perceel en op het juiste tijdstip, worden bijna alle 
stoffen opgenomen door het gewas. Het ministe-
rie van LNV heeft de Achterhoek aangewezen als 
een van de vijf experimenteerregio’s waar twintig 
agrarische bedrijven vrijgesteld worden van de 
landelijk geldende stikstof- en fosfaatnormen. 
Met als doel om per individueel bedrijf de inzet 
van dierlijke mest te optimaliseren en het gebruik 
van kunstmest te reduceren.’

Kringloopboeren werken zoveel 
mogelijk ‘grondgebonden’. Wat 
betekent dat?
‘Dat houdt in dat boeren minimaal de helft van 
hun veevoer zelf verbouwen, dat ze voorzien in 
minimaal 65 procent van het eigen eiwitverbruik 
of deze grondstoffen kopen in een straal van 20 
kilometer rond hun bedrijf, en dat ze maximaal 
tien melkkoeien houden per beweidbare hectare 
grond. De helft van de aangesloten boeren 
voldoet daar al aan en een kwart bijna (behalve in 
extreem droge jaren). Grondgebonden boeren is 
belangrijk voor een duurzame toekomst.’ 

Hoeveel boeren doen mee aan 
Vruchtbare Kringloop Achterhoek 
en Liemers?
‘Dat zijn nu ongeveer driehonderd melkveehou-
ders plus tien loonwerkbedrijven. Op een totaal 
van zo’n duizend melkveehouders in de Achter-
hoek is dat dus bijna een derde. De volgende stap 
is om ook opfokkers van jongvee, akkerbouwers 
en varkensboeren erbij te betrekken. We willen 
zoveel mogelijk boeren in alle sectoren bereiken.’

Eigenlijk is kringlooplandbouw 
deels een kwestie van ‘weetjes’.
‘Dat klopt. Met een aantal relatief eenvoudig toe 
te passen maatregelen kun je al veel efficiënter en 
milieuvriendelijker produceren. Zo is het al enkele 
jaren wettelijk verplicht om een zogeheten 
vanggewas – bijvoorbeeld gras of winterrogge 
– tussen het mais of na de maisoogst te zaaien. 
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Kringloopboeren 
verbouwen de helft 

van hun veevoer zelf

Dat gewas neemt nitraat op en voorkomt dat 
het weglekt naar het grondwater. In een van 
de studiegroepen hebben kringloopboeren 
de levensduur van hun koeien vergeleken. Hoe 
ouder een koe wordt, hoe minder vaak een boer 
zijn veestapel hoeft aan te vullen met jongvee. 
En dat scheelt onder andere voer en huisvesting. 
Daarnaast is beweiding duurzaam: dan poept en 
plast de koe namelijk niet op dezelfde plek, zoals 
in de stal. Pas als urine en mest samenkomen, 
ontstaat er ammoniak.’

Kruidenrijk grasland schijnt ook 
goed te zijn? 
‘Grasland met veel vlinderbloemigen en kruiden 
is goed voor de bodemstructuur. De combinatie 
van fijne en grove wortels zorgt voor goede 
beluchting en afwatering van de bodem. Verder 
trekt kruidenrijk grasland insecten aan en is het 
zeer geschikt voor weidevogels, wat goed is 
voor de biodiversiteit. Hoe meer kruiden in het 
grasland, hoe meer stikstof er uit de lucht wordt 
gebonden. Dat betekent dat een boer minder 
hoeft te bemesten.’  

Vormt de droogte een extra 
uitdaging voor kringloopboeren?
‘Zeker. Het is in droge tijden moeilijker om 
voldoende gewassen van eigen grond te halen. 
Al in 2018, tijdens de eerste droge zomer, zijn we 
met een aantal boeren naar Spanje geweest om 
daar van agrariërs te leren hoe zij met droogte 
omgaan. Inmiddels neemt de droogte in Neder-
land zulke vormen aan dat we een studiegroep 
willen opzetten waarin boeren kunnen leren van 
elkaars ervaringen. Zo zou je kunnen overwegen 
om andere grassoorten te zaaien of gewassen 
zoals lenterogge, die in de winter groeien, als het 
minder droog is.’

Vruchtbare Kringloop werkt samen 
met onder andere het Waterschap, 
waterbedrijf Vitens, veevoerleve-
rancier ForFarmers en Rabobank. 
Waarom?
‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is 
opgericht door LTO Noord Gelderland, ForFar-
mers en FrieslandCampina. Zij hebben weer nieu-
we partijen aangetrokken, want alleen met de 
hele keten kun je kringlooplandbouw realiseren. 
ForFarmers weet bijvoorbeeld wat voor voer een 
koe nodig heeft. Verandering van de samenstel-
ling van het voer kan de mineralen-
efficiency vergroten. Het Waterschap Rijn en IJssel 
werkt met agrariërs samen om het waterbergend 
vermogen van de bodem te vergroten. Hoe gro-
ter dit is, hoe minder uitspoeling van mineralen. 
Vitens kijkt samen met boeren hoe ze minder 
nitraat kunnen verliezen aan het grondwater. En 
Rabobank doet mee omdat de ambitie en aanpak 
van VKA uitstekend passen in haar strategie. Zo 
grijpt alles in elkaar.’

Komt er een dag dat de Achterhoek 
een gesloten kringloop heeft?
‘Dat zie ik niet zo snel gebeuren en het is ook 
niet de optimale situatie, aangezien er veel wordt 
geïmporteerd en geëxporteerd op het gebied 
van landbouw en menselijke voeding. Maar de 
coronacrisis heeft wel een impuls gegeven aan 
de kringloopgedachte doordat de lokale verkoop, 
ook bij boeren, onder de aandacht is gebracht. 
En dat is weer belangrijk voor het kweken van 
waardering en begrip bij burgers voor het boe-
renbedrijf.’ 

11interview



Door het coronavirus konden veel grootouders hun kleinkinderen  
een poosje niet bezoeken. Hoe ging een hechte familie daar mee om?  

En hoe belangrijk zijn sterke familiebanden eigenlijk?

‘Onze Zoom-
party voelde 

vertrouwd’

Toen haar kinderen twee en vier jaar oud waren, 
nam Tirzah Tetelepta hen mee naar de Molukken, 
naar het geboortedorp van haar ouders. Tirzah is 
geboren in Winterswijk, haar man is een geboren 
Groninger, maar de Molukse cultuur zit in de 
familie. Haar kinderen moeten wat leren over de 
afkomst van hun familie. Dat is immers ook een 
deel van hun identiteit, meent Tirzah. ‘Familie 
vind ik erg belangrijk. Je deelt een onverwoest
bare band met elkaar.’ 
Tirzah Tetelepta (1976) werkt bij de Rabobank 
Groepsorganisatie in Utrecht als projectmanager 
cyber security. Ze is tevens voorzitter van het 
Kleurrijk Rabonetwerk. Het begrip ‘familie’ neemt 
ze ruimer dan anderen: alle generaties, aftakkingen 
en partners horen erbij. Tirzahs dochter Amy is 
vernoemd naar haar vader, haar zoon Ruben naar 
haar lievelingsoom. Familieverjaardagen zijn áltijd 
druk bezocht. Oma en opa sturen vrijwel dagelijks 
appjes naar hun kleinkinderen: ‘Hoe gaat het met 
onze kindjes?’ Regelmatig logeren Tirzahs kinde
ren bij hun grootouders, waar alles kan en mag.
En toen was daar het coronavirus. 
Tirzah: ‘Omdat mijn ouders tot de risicogroep 
behoren – vanwege hun leeftijd, maar ook omdat 
mijn moeder een aangezichtsverlamming heeft – 
konden we elkaar niet meer bezoeken. Dat vond 
ik vervelend, ook voor mijn kinderen, maar ik 
merkte dat met name mijn ouders het er moeilijk 
mee hadden.’

Steun aan elkaar
We houden misschien niet allemaal van familie
bezoeken, maar vanuit sociologisch perspectief is 
familie uiterst belangrijk. 

Katya Ivanova is universitair docent sociologie 
aan Tilburg University, gespecialiseerd in interge
nerationele saamhorigheid in complexe families. 
‘Alle familieleden hebben profijt bij sterke familie
banden — daar is tal van wetenschappelijk bewijs 
voor. In zo’n familie voelen mensen zich minder 
eenzaam en hebben ze steun aan elkaar.  
Men zorgt ook voor elkaar. Je kunt ook aan heel 
praktische voordelen denken: goede kans dat 
opa en oma regelmatig op de kleinkinderen 
passen of dat ouders hun kind financieel kunnen 
steunen bij het kopen van een huis.
Kinderen op hun beurt kunnen ouderen leren 
omgaan met WhatsApp, om maar wat te noemen, 
en ze kunnen voor hen zorgen wanneer dat 
nodig is. Voordat we de verzorgingsstaat hadden, 
was de familie ons veiligheidsnet. Nog altijd is 
familie ons belangrijkste netwerk.’
Ivanova vervolgt: ‘Familieleden die regelmatig op 
de een of andere manier contact met elkaar hou
den, plukken de vruchten van een familieband — 
die correlatie is aangetoond. Maar dat hoeft niet 
per se lijfelijk contact te zijn.’ Dat is goed nieuws, 
in tijden van corona. Met elkaar bellen of video
bellen kan dus een goed alternatief zijn. 

Op een kluitje
Ook in Tirzahs familie werd bij gebrek aan  
bezoeken van en aan opa en oma uitgeweken  
naar videobellen. Pardon: ‘Zoomparties’, met  
de hele familie (zie fotobijschrift). ‘Rommelige  
gesprekken, maar daar staat onze familie om  
bekend. Het voelde dus heel vertrouwd’, lacht 
Tirzah. Natuurlijk, videobellen is niet hetzelfde  
als elkaar in het echt zien. Knuffelen.  

Maar de familie bleef er nuchter onder: wat niet 
kan, kan niet. Maar de opluchting was groot en 
duidelijk zichtbaar toen Tirzah en haar ouders  
het weer aandurfden om elkaar te bezoeken.  
‘We hadden afgesproken anderhalve meter  
afstand van elkaar te houden. Maar zowel de 
kinderen als mijn ouders konden zich niet  
bedwingen: ze omhelsden elkaar gauw.’ In juni  
was er ‘eindelijk weer’ een familieverjaardag en 
werd het nog eens duidelijk hoezeer ook de ande
re familieleden fysiek contact hadden gemist.  
‘De halve woonkamer bleef leeg. Op de andere 
helft zat iedereen op een kluitje. Heerlijk.’

TEKST: RENS LIEMAN   BEELD: MARCO VAN DUY VENDIJK
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Agnes (1950) en Joseph (1948) Tetelepta, met hun dochter Tirzah (1976) en hun kleinkinderen 
Ruben (2013) en Amy (2014). Tijdens de lockdown konden ze alleen online met elkaar praten, via 
Zoom. Het was de eerste keer voor iedereen even wennen, maar opa en oma zijn blij wanneer hun 
(klein)kinderen in beeld verschijnen. ‘Kunnen we al die smoeltjes niet ook in een raster zien?’,  
vraagt Joseph bij hun eerste Zoom-party. Na wat drukken op de knoppen krijgt hij het voor elkaar. 
Kijk, daar zijn de kleinkinderen, Ruben en Amy hangen over Tirzah heen. Ze trekken gekke bekken. 
‘Hallo lievelingen! Hoe is het daar?’ Agnes ziet Ruben antwoorden, maar ze hoort alleen haar beide 
zonen, die druk met elkaar in gesprek zijn. Joseph mengt zich erin, wil ook het woord. Agnes trekt 
zich juist terug. Laat ze hun gang maar gaan. Het wordt steeds rumoeriger, drukker, luider — net 
zoals op verjaardagen hier in huis. ‘Fijn, zeg.’  

Kleinkinderen in 
tijden van corona
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Tirzah vertelt hoe haar kinderen het online contact met haar ouders tijdens 
de lockdown hebben beleefd. ‘Ze weten hoe videobellen werkt, dat het nu 
even wachten is totdat de anderen ook ingelogd zijn.’ Pling: oma en opa. Ruben: 
‘Oma, we zien alleen je voorhoofd, haha!’ Tirzah zegt tegen haar moeder dat ze 
de telefoon iets moet kantelen. ‘Heeee, oma!’ roept Amy blij. Terwijl de rest van 
de familie inlogt, trekken de twee gekke bekken. Amy drukt haar neus bijna tegen 
het telefoonscherm, het is reuze interessant om iedereen te zien en te horen 
praten. Ook hun ooms melden zich en die beginnen met elkaar te praten. Weet 
de rest wel dat zij er ook nog zijn? Zo is er niets meer aan. De twee springen van 
de bank. ‘Doei allemaal, wij gaan buiten spelen’, roepen ze nog. En weg zijn ze. 

Dochter in tijden 
van corona
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DIT DEELDEN WE VIA SOCIAL MEDIA

Wat je online hebt gemist

Bedankje voor zorg-
personeel ziekenhuis
Hart voor het Slingeland
De Medicidesk van Rabobank Graafschap 
wilde graag iets doen voor de 
zorgmedewerkers van het Slingeland 
Ziekenhuis voor hun inzet tijdens 
de coronacrisis. Hans van den Brink, 
Accountmanager Bedrijven en gezicht 
van de Medicidesk van de Rabobank 
‘overhandigde’ op veilige afstand het 
bloemenhart aan Saskia Steenbergen, 
woordvoerster van het Slingeland 
Ziekenhuis. Het bloemenhart is te vinden 
voor de slagbomen bij de hoofdingang.

Rabobank deelt 2200 tulpen uit 
Hart onder de riem
 Half april hebben we samen met alle Achterhoekse en Twentse Rabobanken 2200 bossen tulpen 
uitgedeeld aan mensen die in de coronaperiode wel een hart onder de riem konden gebruiken. 
De bloemen kwamen van een lokale kweker en werden aangeboden aan bijvoorbeeld (eenza-
me) ouderen die in zorgcentra of zelfstandig wonen, mensen met een beperking en aan lokale 
liefdadigheidsinstellingen. Bij elke lokale bank hebben medewerkers één of meerdere partijen 
gekozen. In onze regio gingen de bloemen naar Azora voor cliënten die thuiszorg ontvangen in 
Silvolde, Terborg, Varsseveld, Gendringen en Ulft én Markenheem Schavenweide. 

Altijd op de 
hoogte zijn?
Volg ons via social media
Wil je altijd op de hoogte zijn van het laat-
ste nieuws van de Rabobank? Informatie 
over onderwerpen als coöperatief ban-
kieren, food & agri en onze producten en 
diensten volg je op: www.facebook.com/
rabobank, www.twitter.com/rabobank, 
www.instagram.com/rabobank en 
www.linkedin.com/company/rabobank.

Geslaagden verrast 
met prijs
Bijzonder examenjaar
Op donderdag 4 juni was het landelijke 
vlaggendag. Ruim 70 medewerkers en 
ledenraadsleden van de Achterhoekse 
Rabobanken gingen op pad in hun eigen buurt 
om geslaagden te verrassen. Ze belden aan 
bij huizen waar een vlag hing. De geslaagden 
werden gefeliciteerd en kregen een ballon en 
een lekkere attentie. Ook konden ze meedoen 
aan een winactie. Uiteraard werden bij deze 
actie de RIVM-maatregelen in acht genomen. 
7 geslaagden die meededen aan de winactie 
wonnen een Sonos One Smart speaker. 

De gelukkigen waren: Roos Bolk uit Lichten-
voorde, Luuk Sarlemijn uit Aalten, Anna van 
Dijk uit Laren, Suus Pieterse uit Eefde, Babet 
Roekevisch uit Ruurlo, Dedi Langenberg 
uit 's-Heerenberg en Kyron Stevens uit 
Gaanderen. Een vrolijke afsluiting van een 
bijzonder examenjaar! 
Foto: Frank Vinkenvleugel

Open een Rabo JongerenRekening
Maak kans op € 20,- zakgeld
Met de Rabo JongerenRekening geef je je kind de kans zelf te bankieren, 
maar wel onder jouw toezicht. Een Rabo JongerenRekening openen 
voor je kind kan makkelijk en kosteloos online. Je hebt hiervoor wel een 
betaalrekening met Online Bankieren nodig. Ben je (nieuwe) klant van 
Rabobank Graafschap? Open dan voor 1 november 2020 online een 
Rabo JongerenRekening voor je kind van 11 t/m 14 jaar en maak kans op 
€ 20,- zakgeld én kies een welkomstcadeau. Meer informatie over deze 
zakgeldactie vind je hier: sites.rabobank.nl/graafschap/zakgeldactie. 
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Corona houdt de wereld in haar greep. Maar behalve de 
negatieve gevolgen die we ervan ondervinden, kunnen 

we er ook iets van leren: terwijl we elkaar fysiek op 
afstand houden, groeit het besef dat we in geestelijk 

opzicht juist naar elkaar toe moeten bewegen.

De coöperatie 
is springlevend

TEKST: ROLAND VAN DER VORST
BEELD: BAS LOSEKOOT

heeft op het waterniveau in Bangladesh. Dat de 
brandende regenwouden in Brazilië wel eens 
zouden kunnen bijdragen aan de noodzaak tot 
ophoging van onze dijken. Ook de oplossingen 
voor deze uitdagingen beginnen bij het besef 
van onderlinge afhankelijkheid. 
Je zou denken dat technologie ons daarbij kan 
helpen. Maar achteraf bekeken is de hele global 
village vooral een praatclub gebleken. Iedereen 
kan online naar hartelust communiceren, spelle-
tjes spelen en zaken doen met de hele wereld. 
Maar om nou te zeggen dat dit heeft geleid  
tot een diepgaand besef dat we elkaar nodig 
hebben, valt nog maar te bezien. 

Digitale ecosystemen
Toch komt daar verandering in. Er komt steeds 
meer ‘coöperatieve technologie’. Zoals systemen 
die de onderlinge afhankelijkheden tussen
meerdere partijen op een goede manier regelen.  
De meeste platforms – zoals e-commercebedrijven, 
dating platforms en marktplaatsen – stimuleren 
nu nog de economische uitwisseling tussen twee 
partijen. Maar er komen steeds meer digitale 
ecosystemen die verschillende spelers met elkaar 
verbinden op een manier waar iedereen beter 
van wordt. Denk aan de digitale platforms in 
bijvoorbeeld Afrika en India die boeren gemakke-
lijker verbinden met financiers, zadenleveranciers 
en afzetmarkten. Goed voor boeren en alle 
bedrijven in die keten. Deze digitale systemen 
stemmen de onderlinge afhankelijkheden zorg-
vuldig op elkaar af. De spelers staan zo niet meer 
tegenover, maar tussen elkaar. We zijn vanuit 

innovatie bij Rabobank actief aan het investeren 
in dergelijke platforms in de wereld. 
Op de tweede plaats zijn er platforms die expli-
ciet het algemene belang behartigen. Een klein 
voorbeeld dat bedoeld is om voedselverspilling 
tegen te gaan is Olio, een gratis app die buurtge-
noten met elkaar verbindt die eten hebben dat ze 
zelf niet kunnen opeten. De app werkt eenvoudig: 
je maakt een foto van je eten en mensen die 
zijn aangesloten ontvangen een alert. Inmiddels 
hebben een miljoen mensen in 49 landen zich 
hierbij aangesloten. Olio zorgt ervoor dat mensen 
niet tegenover, maar naast elkaar staan. 
Hier zie ik traditioneel een belangrijke rol voor 
ons in Nederland. Het platform Support Your  
Locals, dat Rabobank actief heeft helpen  
bouwen, is zo’n voorbeeld hiervan. 
Dit zijn nieuwe coöperatieve systemen die 
mensen bijeenbrengen op basis van wederzijdse 
afhankelijkheid. Dat is misschien wel een van de 
meest hoopgevende ontwikkelingen: het blijft 
niet meer bij praten alleen. Deze nieuwe syste-
men maken het verbinden van mensen minder 
vrijblijvend.

Bouwer van coalities
Maar er is een derde manier waarop we het  
individuele belang kunnen helpen overstijgen: 
een fysieke plek inrichten waar mensen onder  
elkaar zijn. Zo is de voetbalkantine voor veel  
ondernemers in het Westland een plek waar 
geschillen worden beslecht en oplossingen 
bedacht. De kantine is een neutrale, derde ruimte, 
waar men elkaar vertrouwt. Onder het voetbal 
ontstaat er tijd om het eens te worden.  
De kantine is juist zo effectief omdat hij niet 
bedoeld is voor overleg. Langzamerhand kunnen 
we elkaar weer gaan ontmoeten. Laten we die 
mogelijkheid gebruiken om mensen uit ons 
netwerk bij elkaar te brengen. Van elkaar te  
laten leren. Hoe zij met de crisis zijn omgegaan. 
Kunnen we samen misschien een buurt  
vooruit helpen? 
Zelf ben ik onder andere betrokken bij een 
initiatief waarbij Rabobank kijkt hoe we boeren 
wereldwijd kunnen laten profiteren van de opslag 
van CO₂ in hun land. Ik zie een belangrijke 
rol weggelegd voor de bank als bouwer van 
coalities. Op lokaal niveau en op wereldschaal. 
Daarmee helpen we de wereld vooruit.  
En het is goed voor zaken, want nieuwe  
initiatieven moeten ook gefinancierd worden.
Twintig jaar geleden klonk de coöperatie  
voor veel mensen misschien ouderwets. 
Tegenwoordig is zij springlevend. Rabobank is  
bij uitstek de organisatie om te laten zien dat  
de coöperatie kan werken. Let’s grow a better 
world together!  Roland 

van der Vorst
Head of 

Innovation, 

Rabobank 

Nederland

Meer dan ooit wordt duidelijk dat we alleen door 
samenwerking problemen kunnen oplossen.  
De schade van deze crisis was veel kleiner 
geweest als landen een gezamenlijke strategie 
tegen Covid-19 hadden gekozen. Als er goede 
afspraken waren gemaakt over het delen van 
kennis, medicijnen en de mobiliteit van mensen. 
De schade was minder groot geweest als we 
gekeken hadden naar de samenhang van de ver-
schillende elementen (zoals gezondheidssymp-
tomen, ziekenhuiscapaciteit, mobiliteitspatronen 
en culturele context) en hun systeemdynamische 
effecten. Als deze crisis íets duidelijk maakt, is het 
dat we de wereld als geheel moeten beschouwen.
Dat geldt niet alleen voor het bestrijden van 
Covid-19. De uitdagingen van deze tijd overschrij-
den de grenzen van onze eigen haard. Ze vragen 
om een coöperatieve grondhouding. Eén waarbij 
we ons realiseren dat we afhankelijk zijn van 
elkaar. Dat het gebruik van fossiele brandstoffen 
in New York, Shanghai en Amsterdam invloed 
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Meer dan ooit wordt 
duidelijk dat we alleen 

door samenwerking de 
problemen van deze tijd 

kunnen oplossen
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Hockey-international Terrance Pieters en 
kunstenaar Klaskie kunnen excelleren dankzij 

alle vrijwilligers die het verenigingsleven 
dragen. ‘De club voelt als mijn tweede huis.’

Onze 
club

TEKST: SABINE SLUIJTERS   BEELD: STUDIO POLAT

Maar we zaten ook jankend in de kleedkamer 
na een verloren finale.’

ClubSupport
Het verenigingsleven is een van de steunpilaren 
onder de Nederlandse samenleving. Naar schat-
ting telt ons land 28.000 sportclubs en een kleine 
40.000 culturele verenigingen. Hier komen jong en 
oud samen om te ontspannen, te leren of zichzelf 
uit te dagen. Verenigingen verbinden mensen en 
bieden een waardevol netwerk. En soms helpen ze 
jongeren bij het realiseren van hun ultieme droom. 
Met ClubSupport ondersteunt Rabobank het 
Nederlandse verenigingsleven.

errance Pieters is zes jaar als hij begint 
met hockeyen in de F5 van Almere.  
‘Ik was eigenlijk altijd op de club.’   
Als hij terugdenkt aan die tijd verschijnt 

er een grote grijns op het gezicht van de 23-jarige 
aanvaller van het Nederlands elftal. ‘Op woensdag 
en vrijdag had ik training. Maar op dinsdag en 
donderdag organiseerde de vereniging instuif-
trainingen voor wie zin had. Daar was ik altijd bij.’ 
Voor Pieters voelt zijn club als een tweede thuis. 
Zijn ouders zijn actief als vrijwilliger. ‘Mijn vader 
coördineerde de zaalhockey en mijn moeder zat 
in de communicatie-commissie.’ Hij leert er al zijn 
beste vrienden kennen. ‘We speelden jarenlang in 
hetzelfde team. Dan breng je veel tijd met elkaar 
door en deel je heftige emoties. Intense blijdschap 
als we een belangrijke wedstrijd wonnen.  

Ik wil mee naar 
de Olympische 

Spelen in Tokio

T
Stem nu voor Rabo ClubSupport
De clubs en verenigingen van Nederland zijn 
ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar 
brengen. Daarom investeert Rabobank haar  
kennis, netwerk en een deel van de winst in  
clubs en verenigingen, zodat we met elkaar  
ons land - buurt voor buurt - sterker maken.  
Met Rabo ClubSupport beslissen leden mee  
via welke verenigingen een deel van het coöpe-
ratief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale 
samenleving. Stemmen voor Rabo ClubSupport 
2020 is mogelijk tussen 5 en 25 oktober.
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Ik mag  
mijn collectie 
showen in  
New YorkCode

Pieters wordt zes jaar achtereen gecoacht door  
de vader van zijn beste vriend Manuel Verga.  
Van hem leert hij ‘de code’: ongeschreven  
omgangsregels die hem vormen, ook buiten  
het hockeyveld. ‘Dat je altijd eerlijk moet zijn.  
En iemand moet aanspreken als je het ergens  
niet mee eens bent.’ Maar wanneer hij gecon
fronteerd wordt met racistische opmerkingen in 
en om het veld spreekt hij zich niet uit. ‘Ik vond 
dat ik ermee moest leren omgaan.’ De grappen 
die gemaakt worden – ook door teamgenoten – 
lijken onschuldig, maar raken hem wel degelijk. 
‘Mensen realiseren zich gewoon niet wat  
woorden als ‘zwarte’ en ‘neger’ met je doen.’
Inmiddels hockeyt Pieters vier jaar in de hoofd
klasse, het hoogste niveau in de hockeysport  
en maakt hij deel uit van de selectie van het 
Nederlands elftal. Vorig jaar stapte hij met pijn  
in zijn hart over van Almere naar Kampong.  
‘Dat was een hele moeilijke beslissing, maar ik 
wilde hogerop. Mijn doel is meegaan naar de 
Olympische Spelen in 2021 en bij Kampong kan  
ik beter laten zien wat ik kan.’
Toch biedt een club een sporter niet alleen  
een platform om te leren en te excelleren, vindt 
Pieters. ‘De meerwaarde zit ook in het netwerk. 
Ik ken genoeg jongens die stageplekken of werk 
hebben gekregen dankzij de vereniging.’  

Zelf vond hij via een bestuurslid van Almere een  
huis in Amsterdam. Een notaris binnen Kampong 
hielp hem met het oprichten van een eigen bv. 
‘Als ik iets nodig heb, kijk ik eerst even binnen de 
vereniging of er iemand is die me kan helpen of 
advies kan geven.’

Kunstbende
Hockey is een teamsport en dus bij uitstek  
een verenigingssport. Maar ook in de kunst en  
cultuur spelen verenigingen een belangrijke rol. 
Uit recent onderzoek blijkt dat zo’n 1,5 miljoen 
Nederlanders een creatieve activiteit beoefenen 
bij een culturele of kunstzinnige vereniging.
Voor de 16jarige Klaske Duin – of Klaskie zoals 
haar artiestennaam luidt – is dat Kunstbende,  
een jaarlijkse wedstrijd voor jong creatief talent, 
die eerder grote artiesten als Duncan Laurence  
en Martin Garrix voortbracht. Deelnemers komen 
uit in diverse categorieën uiteenlopend van 
fashion en theater tot dj, taal en influencer.  
Met gratis workshops bereiden ze zich voor en 
wie de regionale voorronde wint, mag mee naar 
het finalistenweekend. ‘Dat is zo leuk. Je ontmoet 
daar zoveel nieuwe creatieve mensen.’
Met haar kledingcollectie won Klaskie de finale 

van 2019 in de categorie fashion. ‘Daardoor 
mocht ik naar de Fashion Clash in Maastricht  
en Lowlands. Ik heb daar zoveel geleerd over  
het organiseren van een modeshow.’ Ook krijgt 
ze coaching in social media, waardoor ze beter 
vindbaar is op Instagram. ‘Daardoor ben ik  
gevonden door NY Fashion Week en mocht ik 
naar New York om mijn collectie te showen.’
Kunstbende geeft jonge talenten een podium en 
de kans om te ontdekken of ze echt verder willen 
in een bepaalde discipline. Naast de workshops 
en masterclasses zit de meerwaarde vooral in  
het enorme netwerk dat de vereniging biedt. 
Maar liefst 85 procent van de deelnemers krijgt  
later werk in de cultuursector. Ook Klaskie weet 
zeker dat ze hierin verder wil. ‘Ik ben interdiscipli
nair verteller. Ik vertel verhalen en gebruik daar
voor alle kunstvormen die er zijn. Bij Kunstbende 
kan ik dat uitproberen. Tot ik achttien ben,  
ga ik elk jaar meedoen.’ 

Rabo ClubSupport 19



BELLETJE TREKKEN VOOR HET GOEDE DOEL

Hoe beur je iemand op in crisistijd? 
Met een cadeautje! Mevrouw Scholten uit 
Gaanderen merkte dat er in deze tijd veel 
extra aandacht was voor bijvoorbeeld 
verzorgingshuizen. Maar ook de ‘gewone’ 
mensen hadden het moeilijk. Konden zij 
geen opkikkertje krijgen? Ze nam contact 
op met de Doetinchemse Uitdaging. Zij 
schakelden Festival Achterland in als kartrekker. 
Bart Kiers van Festival Achterland: “Het idee 
was om bij alle 26.000 huishoudens van de 
gemeente Doetinchem een tasje te bezorgen 
met een cadeautje. Wij bedachten er iets 
ludieks bij. Hoe leuk is het als de bezorgers 
een keer ‘legaal’ mogen belletje trekken en 
daarna hard wegrennen? Bewoners doen 
vervolgens open en vinden een tasje met 
daarin waardebonnen en een cadeautje van 
een lokale ondernemer. Om dit te bereiken, 
moest er enorm veel werk worden verzet. Er 

werden sponsoren geworven. Ook wilden we 
het ‘kooplokaal-principe’ in the picture zetten. 
Lokale ondernemers doneerden cadeautjes. 
Ondernemers die wel wilden meedoen, maar 
die financieel moeilijk zaten, kregen 500 euro 
waarmee ze ook producten ter beschikking 
konden stellen. Vrijwilligers bezorgden de 
tasjes. De mega-actie leverde mooie momenten 
op. De brandweer ging bijvoorbeeld in vol 
ornaat, inclusief brandweerwagen, de straten 
in om belletje te trekken. Omdat er in de tasjes 
verschillende cadeautjes zaten, mocht er ook 
geruild worden. We ontvingen leuke berichten 
en foto’s van ruilende buren. Ook Rabobank 
Graafschap hielp mee: met een bijdrage uit het 
Rabobank Coöperatief fonds voor verenigingen, 
stichtingen en maatschappelijke initiatieven, 
maar ook ging een aantal collega’s, waaronder 
Directievoorzitter Steven Enneman, de wijken in 
om tasjes te bezorgen.”
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KORT NIEUWS

Kort nieuws

Praktische tips over 
zelfredzaamheid
7 november
Voor de derde keer organiseren initiatief-
nemers Rabobank, Gemeente Doetinchem 
en Agem samen met partners Kruiswerk 
Achterhoek en Liemers, Zlimthuis en ove-
rige Achterhoekse gemeenten de Lekker 
Wonen Beurs. Deze beurs is gericht op het 
geven van bruikbare informatie, adviezen 
en tips aan inwoners op het gebied van 
verduurzaming, het veiliger of levensloop-
bestendig maken van de woning. De beurs 
vindt op 7 november virtueel plaats. Schrijf 
je in voor interessante webinars! Kijk op 
www.rabobank.nl/graafschap.

Ontmoet 100 Achterhoekse topwerkgevers
Kom op 27 november naar de Talententuin
Ben je op zoek naar een stage, afstudeeropdracht of startersfunctie? Kom dan op 27 november 
naar de Talententuin 2020, het carrière-evenement van de Achterhoek! Ruim 100 Achterhoekse 
werkgevers zijn aanwezig en vertellen je alles over de carrièrekansen binnen hun organisatie. Ook 
de Rabobank ontbreekt natuurlijk niet. We zijn al jaren partner van de Talententuin. Tijdens dit 
event kun je deelnemen aan masterclasses, workshops en presentaties. Er zijn diverse innovaties 
binnen de verschillende sectoren te zien en je krijgt tips voor een succesvolle sollicitatie. Laat ook 
je cv checken! Kijk op www.talententuinachterhoek.nl. Beeld: Sanne Smits

Bekijk onze film
De Coöperatieve Rabobank
Benieuwd hoe Rabobank Graafschap de 
Achterhoek leefbaarder maakt? In onze 
nieuwe film hoor je o.a. hoe van Tom 
Salemink (Achterhoek Werkt), Juliëtte 
Hofman (DRU Industriepark), Esther Ruesen 
(Stadsmuseum), Charles Droste (Amphion), 
Ester van de Haar (De Gruitpoort) en Hans 
Martijn Ostendorp (De Graafschap) hoe 
zij hier tegenaan kijken. Bekijk de film op 
www.rabobank.nl/graafschap!

Rabo On Stage
Support jouw muzikale helden!
Wie gaan naast singer-songwriters Yara en Benjamin naar de finale van Rabo on Stage? 
Kom naar de voorronde op 17 oktober in Schouwburg Amphion te Doetinchem of op  
7 november in Theater Hanzehof te Zutphen. 
 
Tijdens de finale op 9 januari 2021 in 
Schouwburg Lochem wordt bekend 
gemaakt wie een masterclass mag 
volgen van zijn of haar favoriete artiest. 

Aanwezig zijn tijdens de voorrondes of 
finale? Bestel je kaarten via de genoem-
de theaters.

Bankkantoor Terborgseweg 
Doetinchem is verhuisd
Wees welkom op de Ambachtstraat
Per 1 september heeft Rabobank Graafschap haar dienstverlening van het 
bankkantoor aan de Terborgseweg 25 in Doetinchem verhuisd naar het 
adviescentrum aan de Ambachtstraat 4 in Doetinchem. Tot eind augustus 
had de bank nog twee locaties in Doetinchem. 
 
De geldautomaat en de sealbagautomaat blijven vooralsnog in gebruik 
aan de Terborgseweg. 
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Platform Bind! helpt 
mensen met een beperking, 
statushouders, langdurig 
werklozen en ouderen aan het 
werk. ‘De Achterhoek moet 
de eerste regio in Nederland 
worden met duizend bedrijven 
waar mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt werken.’

als Estinea en Philadelphia en aan overheden en 
onderwijsinstellingen. Het gaat onder meer om 
mensen met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking, statushouders, langdurig werklozen 
en ouderen. 

Een sociaal bedrijf
‘Bind! telt nu zo’n tweehonderd deelnemende 
bedrijven die elkaar inspireren, ervaringen uitwis-
selen en van elkaar leren’, vertelt projectmanager 
Remko ten Brinke. ‘Ons streven is om, samen met 
het Werkgeversservicepunt Achterhoek, van de 
Achterhoek de eerste regio in Nederland te maken 
met duizend bedrijven waar mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt werken.’ Dat klinkt 
ambitieus. Ten Brinke: ‘Dat is het ook, maar het is 
haalbaar. Tot aan de coronacrisis reikte het Werk-
geversservicepunt Achterhoek wekelijks aan drie 

annie te Braake (56) geniet zichtbaar 
van haar baan op de inpakafdeling 
van technische groothandel Kramp 
in Varsseveld. Vijf dagen per week 
bevestigt ze labels aan producten of 

rolt ze kabels op en stopt die in een verpakking. 
Daarna gaat er een sticker op. Eerder werkte ze  
in een bedrijfskantine in Neede, maar daar had  
ze te weinig te doen, vond Jannie. ‘Ik vind het  
fijn om het druk te hebben.’ Vaak begint ze al  
om zes uur ’s morgens. Niet omdat dat moet, 
maar omdat ze dat prettig vindt. ‘Lekker rustig.’  
Kramp is een van de ‘ambassadeurs’ van 
platform Bind!, dat ‘inclusief’ ondernemen in de 
Achterhoek stimuleert. Het platform koppelt 
werkgevers die mensen ‘met een afstand tot de 
arbeidsmarkt’ in dienst hebben aan bedrijven 
die dat overwegen, aan begeleidende instanties 

TEKST: FRIEDERIKE DE RAAT  
BEELD: ANNABEL OOSTEWEEGHEL

Iedereen 
hoort 

erbij in de 
Achterhoek

J
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tot vier werkgevers een gevelbord uit waarmee 
ze officieel een inclusieve werkgever werden.’
‘Bij Kramp werken al heel lang mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt’, zegt logistiek 
manager Frank Dijkstra. ‘We laten mensen in de 
bijstand bijvoorbeeld doorstromen naar een 
flexcontract via uitzendbureau Randstad of naar 
een reguliere baan in ons bedrijf. We geven 
mensen graag het zetje dat ze nodig hebben.’ 
Kramp heeft nu circa zestig werknemers met een 
beperking. Toen Dijkstra zeven jaar geleden bij 
de groothandel kwam werken, waren dat er nog 
maar tien. Ze maken de kratten schoon waarin 
orders worden verzameld, ze plakken labels en 
doen verpakkingswerk, vertelt Dijkstra, terwijl 
hij een rondleiding geeft door de gigantische 
bedrijfsruimten. We lopen langs stellages van 
24 meter hoog waar zo’n 200.000 verschillende 
artikelen liggen, voornamelijk voor de agrarische 
sector. ‘Als een boer iets nodig heeft, moet het 
raar lopen willen wij het niet hebben’, lacht 
Dijkstra. Boven zijn hoofd, aan een transportband, 
bewegen duizenden rode kratjes zich dagelijks 
tussen de magazijnen en de orderpickers.  
Dijkstra: ‘Door inclusief te ondernemen, doen we 
iets voor de samenleving. Het is een vorm van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
daarnaast zorgt het voor een goede dynamiek  
en diversiteit binnen Kramp. We zijn een  
commercieel én een sociaal bedrijf.’ 

De Graafschap
De achttien bedrijven en organisaties die  
fungeren als ambassadeur voor Bind! voelen 
zich zo betrokken bij de doelen van het platform 
dat zij ieder 1.500 euro per jaar bijdragen om de 
kosten te dekken. Onder hen zijn zorginstellingen 
als Elver en Estinea, groenbedrijf De Groenmakers, 
schoonmaakbedrijf Asito, maar ook voetbalclub 
De Graafschap, waar werknemers met een 
verstandelijke beperking het veld onderhouden 
en de tribunes schoonmaken. Ook postbedrijf SB 
Post, energie-innovatiebedrijf Ubbink en accoun-
tants- en fiscalistenkantoor Stolwijk Kelderman 
zijn ambassadeurs voor inclusief ondernemen. 
Om meer bedrijven te verleiden tot inclusief 
ondernemen organiseert Bind! regelmatig 
werkbezoeken bij de ambassadeurs en voor-
lichtingsbijeenkomsten over HR-onderwerpen. 
Ten Brinke: ‘Zo hopen we dat koudwatervrees 
verdwijnt en dat bedrijven elkaar motiveren om 
ook inclusief te gaan ondernemen. Het kost zeker 
enige moeite, maar het levert meer op!’  
Op de inpakafdeling van Kramp vertelt Jannie  
te Braake intussen dat ze tot haar pensionering  
bij Kramp wil blijven. ‘Ik vind het heerlijk werk’, 
zegt ze, terwijl ze laat zien hoe ze een label  
bevestigt aan een metalen onderdeel. ‘Het is  
elke dag anders.’ 

We geven 
mensen graag 
een zetje Rabo & Bind!

Rabobank wil 
de financiële 

zelfredzaamheid 
van ieder mens 

stimuleren. Dat doet 
zij door het delen van 
kennis en netwerken. 
Daarom is Rabobank 

ambassadeur 
van Bind! en zit 

Steven Enneman, 
directievoorzitter van 
Rabobank Graafschap, 

in het bestuur.
Bind! staat 

immers ook voor 
het stimuleren 
van financiële 

zelfredzaamheid 
bij mensen met 
een afstand tot 

de arbeidsmarkt 
door hen te laten 

integreren in 
organisaties. 
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Het zijn voornamelijk tuinders uit de buurt die 
aan het loket komen. Om seizoenskrediet aan te 
vragen of een financiering voor een nieuwe kas. 
Maar vanaf halverwege de jaren vijftig komen er 
ook steeds meer particulieren en middenstanders 
naar de bank. De Centrale Boerenleenbank maakt 
reclames die op hen gericht zijn. De dienstverle-
ning wordt uitgebreid met spaarrekeningen  
voor particulieren, hypotheken en verzekeringen. 
De ‘giralisering van het loonzakje’ in de jaren 
zestig helpt mee. De bank verleent daarnaast 
kredieten aan het midden- en kleinbedrijf,  
gemeentelijke instellingen en nutsbedrijven. 

Assistente
Van Holstein maakt de ontwikkelingen van dicht-
bij mee: vanaf 1957 eerst als assistent-kassier bij de 
Boerenleenbank in Huissen, vanaf 1961 als kan-
toorbeheerder op een bijkantoor in Arnhem-Zuid. 
Met al die nieuwe financiële producten in de 
aanbieding gaat Van Holstein in de middagen  
de hort op om klanten voor zijn bank te werven. 
‘Ik mengde mij in de buurt. Ik werd secretaris- 
penningmeester van de winkeliersvereniging en 
bezocht samen met een vertegenwoordiger van 
de Centrale Boerenleenbank alle steenfabrieken 
in Arnhem-Zuid.’ Het wordt steeds drukker bij de 
bank. Kon Van Holstein het werk eerst nog alleen, 
na twee jaar neemt hij een assistente aan.

Persoonlijk contact
Het persoonlijke contact wordt er niet minder op. 
Ook als Van Holstein in 1964 kassier wordt bij weer 
een andere Boerenleenbank: in Deurningen, nabij 

e moet het zo zien: vroeger had je geen 
bankdirecteuren, maar kassiers: zij die 
de kas beheerden. De kassier wás de 
bank. In Naaldwijk, waar ik geboren 

ben, sprak men van ‘de bank van Krook’ en ‘de 
bank van Klapwijk’. De heer Krook was kassier bij 
de Boerenleenbank, Klapwijk bij de Raiffeisenbank. 
Klanten kenden de kassier, de kassier kende zijn 
klanten.’ 
We schrijven 1948. Jan van Holstein - dan 16 jaar 
oud, nu 88 - komt op voordracht van zijn vader 
bij de Naaldwijker Boerenleenbank te werken. 
Hoewel hij later naar de andere kant van het land 
zou verhuizen, bleef hij de bank altijd trouw. Hij 
maakte de fusie tussen de Boerenleenbank en de 
Raiffeisenbank mee en zag bovenal van dichtbij 
hoe het bankieren én zijn clientèle veranderden. 
Een van die belangrijke veranderingen was auto-
matisering en digitalisering. Als jongste bediende 
bij de bank zette Van Holstein zelf de eerste stap-
jes in die richting. ‘Mijn werk bestond aanvankelijk 
vooral uit het uittypen van dagafschrijvingen. 
Dat deed ik op een typemachine in een achterka-
mertje van de bank. Kassier Krook hield kantoor in 
de kamer ervoor, waar ook de boekhouder werkte. 
Klanten werden in het smalle halletje aan een van 
de twee loketten ontvangen.’ 
Als de eerste boekhoudmachines op de markt 
komen, die automatisch dagafschrijvingen kunnen 
uittypen, stuurt Krook zijn jongste medewerker op 
cursus. Van Holstein: ‘Toen ik terugkwam, was ik 
een hele pief: ik wist als enige hoe je die machine 
moest bedienen.’ 

Jan van Holstein (1932) klom van jongste bediende bij de 
Boerenleenbank op tot kassier. Bijna een halve eeuw later gaat hij 

in 1992 als directeur van Rabobank Hengelo met pensioen.  
In al die jaren zag hij het bankwezen enorm veranderen.

Van jongste
bediende tot 

bankdirecteur
TEKST: RENS LIEMAN BEELD: JITSKE SCHOLS
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Hengelo. ‘Ik had een medewerker die kon zien als 
er een vaste klant aan kwam fietsen en dan alvast 
het juiste formulier en geldbedrag klaarlegde. 
‘Honderd gulden weer, meneer Jansen?’ Als een 
boer voor een lening de bank binnenliep, dan 
hoefde hij maar te vragen: ‘Is Van Holstein er?’’
‘In de banken van tegenwoordig ontbreekt het 
wel een beetje aan persoonlijk contact, bij de 
alledaagse bankzaken althans. Maar dat is logisch, 
we leven in een andere tijd. Natuurlijk vermindert 
persoonlijk contact naarmate er meer automa-
tisch en digitaal geregeld wordt.’
Dat zou trouwens vooral een grote vlucht nemen 
ná Van Holsteins pensioen. Na een carrière van 
vierenveertig jaar in het bankwezen gaat hij in 1992 
met pensioen als directeur Rabobank Hengelo, 
waar dan inmiddels 128 personeelsleden werken. 
‘Het was een geweldige tijd, ik genoot van de 
mensen om mij heen. De klanten, de medewer-
kers...’

Meer vee en grotere stallen
Het is niet alleen de nieuwe technologie die 
maakt dat we in een andere bancaire wereld 
leven, merkt Van Holstein. ‘Neem de globalisering. 
Klanten van de Rabobank, agrariërs en onder-
nemers, moeten tegenwoordig op de hoogte 
blijven van álle ontwikkelingen in hun vakgebied, 
in heel de wereld. Ze moeten meer en efficiënter 
produceren om de concurrentie het hoofd te 
bieden, dus hebben ze meer vee en moeten de 
stallen groter. Je praat tegenwoordig over veel 
grotere geldbedragen dan in mijn tijd gebruikelijk 
was.’
Over dat persoonlijk contact tussen klant en bank: 
dat is bij Rabobank zeker niet verdwenen, denkt 
Van Holstein: ‘Als een klant in mijn tijd een lening 
aanvroeg, dan bekeek ik zijn track record en 
controleerde ik de cijfers. Toch was vertrouwen de 
basis. Dan helpt het als je elkaar een beetje kent. 
Dat is, denk ik, onveranderd gebleven bij Rabo-
bank. Directeuren van lokale Rabobanken kennen 
nog altijd de bedrijven en de ondernemers uit de 
buurt.’ 

Vertrouwen was de basis. 
Dan helpt het als je elkaar 
een beetje kent
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Bij Elver heeft iedereen zijn 
eigen verhaal. Daarom krijgen 

alle cliënten de kans om zich op 
hun eigen manier te ontplooien. 

Soms vergt dit de nodige 
creativiteit, maar tijdens de 

coronaperiode werd het zelfs 
een echte uitdaging. 

EL
VE
R

TEKST: TINE PAULUS
BEELD: STAN BOUMAN

lver werkt met mensen met een verstande-
lijke beperking. Zo bieden ze hen bijvoor-
beeld dagbesteding en wonen op maat 
aan. Uitgangspunt van Elver is dat iedereen, 

hoe groot de beperking ook is, zich kan ontplooien. 
“Ontplooiing is heel belangrijk voor het levensgeluk 
van de mensen met wie wij werken”, zegt Irma 
Harmelink, bestuurder van Elver. “Om dit te bereiken 
is maatwerk nodig. Niemand is hetzelfde en voor ie-
dereen geldt een andere aanpak. Dat vergt nogal wat 
van onze medewerkers. Om hen hun werk zo goed 
mogelijk te kunnen laten doen, krijgen ze veel vrijheid 
en beslissingsbevoegdheid. We vertrouwen op het 
vakmanschap van onze medewerkers, faciliteren dit 
goed en we  geven hen de ruimte om zorg te leveren 
die aansluit bij elke individuele bewoner.”

Passende begeleide werkplek
Hoe werkt die ontplooiing precies? “We kijken altijd 
naar de aard van de beperking van onze deelnemers 
en onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden 
er zijn. Bij de Elver Academie ondersteunen we 
het leren in de praktijk. We onderzoeken wat een 
deelnemer  al kan en wat hij nog kan en wil leren. Zo 
krijgen zij inzicht in wat er bij hen past. Na dit traject 
kunnen deze mensen kiezen voor een passende 
begeleide werkplek of dagbesteding. Omdat ook 

E
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mensen met een verstandelijke beperking een 
leven lang blijven leren, kunnen zij ervoor kiezen 
om van dagbesteding te wisselen. We hebben 
verschillende mogelijkheden voor dagbesteding. 
Een bijzondere leerplek wordt gevormd door de 
groepen in Nieuw-Wehl en de onderwijsgroep 
de Ziep in Didam waar een ontwikkelingsgerichte 
dagbesteding is voor kinderen en jeugdigen. 
Andere aansprekende dagbestedingslocaties zijn 
onze lunchroom Tesoro in Doetinchem en ons 
atelier en de winkel in Nieuw-Wehl.” 

Iedereen kan zich ontplooien
“Iedereen zich kan ontplooien, ook mensen die 
verstandelijk en lichamelijk zeer beperkt zijn. 
Laatst zag ik een prachtig voorbeeld. Ik was bij 
een dagbestedinggroep in Nieuw-Wehl  waar 
taarten werden gebakken. Er was een ernstig, 
meervoudig beperkte man. Hij zat in een 
aangepaste rolstoel en had spasmen. Toch wilde 
hij graag een bijdrage leveren. De begeleiders 
vonden op internet een apparaat waarmee ap-
pels geschild konden worden. De ergonomische 
afdeling zorgde ervoor dat dit apparaat zo kon 
worden aangepast dat de man het kon bedienen. 
Ik zag het grote plezier op zijn gezicht toen hij 
aan het werk was en besefte hoe enorm waarde-
vol het is om mee te kunnen doen.” 

Woonlocaties in woonwijken
Ook mensen met een beperking vormen on-
derdeel van onze maatschappij. Daarom betrekt 
Elver haar bewoners actief bij de buurt. “We 
merken dat deze contacten verrijkend zijn voor 
zowel onze bewoners als de buurtbewoners. 
Aandachtspunt voor ons is wel dat we zichtbaar 
moeten zijn. We plaatsen onze woonlocaties 
daarom vaak bewust in een woonwijk of dorp. 
En dat werkt. Bij onze nieuwe woonlocatie in 
het oude Rabobankpand in Nieuw-Wehl werden 
onze bewoners door de buurt welkom geheten 
met een mooie welkomstboog. We werken ook 
samen met bedrijven en organisaties. Zo werkt 
bijvoorbeeld een groep van onze mensen bij De 
Graafschap. Ze helpen bij het onderhoud van 
het stadion en in de horeca. De Graafschap is 
hier heel blij mee en wij ook. Belangrijk hierbij is 
dat wij de bedrijven en organisaties van tevoren 
goed informeren over wat er van de deelnemers 
verwacht kan worden. Er is altijd begeleiding 
vanuit Elver betrokken. De ervaringen zijn heel 
positief. De onderlinge samenwerking en con-
tacten zorgen voor plezier bij zowel deelnemers 
als bij de organisaties. Daarnaast geven we met 
dit soort praktische bijdragen een gezicht aan de 
gehandicaptenzorg.”  

De impact van de coronacrisis
In maart kwam plotseling de coronacrisis. 
Hierdoor moesten er veel aanpassingen worden 
gedaan. “Enerzijds moesten we ervoor zorgen dat 
zieken goed werden opgevangen. We hadden 
hiervoor een opvanglocatie in Nieuw-Wehl inge-
richt. Daarnaast moesten we verdere besmettin-
gen zien te voorkomen. De dagbestedingsloca-
ties gingen dicht en de daginvulling vond plaats 
op de woongroepen. Mensen die niet bij ons 

woonden, konden tijdelijk geen gebruik maken 
van de dagbesteding. Dat was hard en zwaar. Ook 
kregen we te maken met bezoekersregelingen. 
Voor ons gold geen bezoekverbod, maar we han-
teerden wel een ‘nee, tenzij-regeling’. Alleen als er 
een dringende reden was, kon familie op bezoek 
komen. De coronacrisis had veel impact op onze 
bewoners, medewerkers en de familie. Om hier 
op een goede manier mee om te gaan, hebben 
we vanaf het begin vier aspecten benoemd die 
ons konden helpen bij het nemen van beslissin-
gen: 1. We willen besmettingen voorkomen, 2. 
We willen het gewone leven zoveel mogelijk door 
laten gaan. 3. Maatregelen moeten duidelijk zijn 
4. Het moet praktisch uitvoerbaar zijn. Inmiddels 
is er weer bezoek mogelijk en gaan de dagbeste-
dingen weer langzaamaan open. We hebben nog 
wel steeds te maken met beperkingen om aan 
de maatregelen te voldoen die voor ons allemaal 
gelden.” 

De toekomst
“In de toekomst hopen we natuurlijk dat het 
coronavirus definitief onder controle gekregen 
wordt. Verder gaan we door met onze visie en 
missie en onze veranderagenda. Zo zijn we bezig 
met het vernieuwen van onze locaties. In Doetin-
chem komt een nieuwe locatie aan de Holterweg 
en de locatie in Nieuw-Wehl wordt vernieuwd. In 
de locaties krijgen bewoners een eigen studio en 
de gebouwen voldoen aan de duurzaamheidsei-
sen. En we blijven natuurlijk de verbinding zoeken 
met de maatschappij!”  

Mee kunnen 
doen is enorm 
waardevol

Wie
Elver

Wat
Elver geeft haar 

cliënten met een 
verstandelijke 

beperking kans op 
ontplooiing

Waar
Gelderland

Waarom
Ontplooiing 

draagt bij aan het 
levensgeluk
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De Zwarte Cross, de Nijmeegse Vierdaagse, de 
Formule I die in mei voor het eerst in jaren weer 
op het circuit van Zandvoort zou worden verreden:  
allemaal evenementen waar het bedrijf Media-
Cows acte de présence zou hebben gegeven als 
er geen coronacrisis was gekomen. Ook kon Medi-
aCows dit jaar niet naar de TT in Assen en Parkpop 
in het Haagse Zuiderpark. Allemaal afgelast.
De lockdown kwam keihard binnen bij het 
Doetinchemse bedrijf, dat ‘crowd-communicatie’ 
(denk aan videofaciliteiten en mededelingenbor-
den) verzorgt bij grote evenementen. ‘Meteen 
toen Nederland op slot ging, realiseerde ik me: 
dit betekent anderhalf jaar geen werk’, vertelt 
directeur-eigenaar Niels Teunissen. ‘MediaCows  
moet het vooral hebben van het zomerseizoen. 
Met het geld dat we dan verdienen, komen we 
normaal gesproken de winter door.’ 

Nadat hij enigszins van de klap was bekomen, is 
Teunissen ‘als een dolle’ een studio gaan bouwen 
in zijn bedrijfshal, van waaruit bedrijven, instellin-
gen en organisaties kunnen communiceren met 
hun klanten en hun achterban. De Graafschap 
bijvoorbeeld gebruikte de studio om een online 
bijeenkomst te beleggen met de businessclub- 
leden. ‘De communicatie is veel professioneler en 
beter dan via Teams en Zoom’, legt Teunissen uit. 
‘Zulke studio’s zijn er nauwelijks in de Achterhoek.’
Teunissen ging ook zogeheten hikers verhuren 
aan gemeenten: stormbestendige ledborden 
langs de weg die burgers informeren, bijvoor-
beeld over de afsluiting van een weg of over 

coronamaatregelen. Teunissen: ‘Dat heeft veel 
nieuwe klanten opgeleverd, waaronder de ge-
meenten Eindhoven en Utrecht.’  

Maar de studio en de hikers leverden niet 
voldoende werk op voor de acht werknemers 
van MediaCows. Voor drie van hen bleek er geen 
werk meer te zijn. Het team verzon een list: alle 
werknemers gingen rondbellen in hun netwerk 
of er elders misschien werk was voor technisch 
geschoold personeel. ‘We hebben meteen vol 
gas gegeven en het lukte omdat we een van de 
eerste bedrijven in de regio waren die probeer-
den personeel uit te lenen aan werkgevers die 
nog wel goed draaiden en krap in hun personeel 
zaten’, vertelt Teunissen. Eén werknemer kon 
terecht bij zijn vorige baas, één is als koerier gaan 
werken bij DHL en de derde kon aan de slag bij 
Viritec in Doetinchem, dat waterzuiveringsinstal-
laties maakt voor bouwbedrijven.

Tamelijk informeel
Hans Hakvoort, technisch directeur en eigenaar 
van Viritec, is op zijn beurt erg blij dat werknemer 
Dennis van MediaCows sinds half maart tijdelijk 
voor zijn bedrijf werkt. ‘Bij ons is het namelijk heel 
druk. In die zin is de crisis voor ons kansrijk, want 
het is nu wat makkelijker om technisch geschoold 
personeel te vinden. Als we niet hadden gehoord 
dat MediaCows personeel wilde uitlenen, had 
ik het uitzendbureau moeten bellen. Maar dit is 
prettiger, want nu weet je dat je elkaar helpt.’ 
 

Net als in de rest van Nederland kregen ook veel 
ondernemers in de Achterhoek klappen door de 

coronacrisis. Andere bedrijven deden het juist beter. 
De overschotten en tekorten aan werknemers werden op 

z’n Achterhoeks opgelost, door personeel uit en in  
te lenen. ‘Hier in de Achterhoek kun je op elkaar rekenen.’

Zakelijk naoberschap 
als wapen tegen de crisis

TEKST: FRIEDERIKE DE RAAT   ILLUSTRATIE: GEMMA PAUWELS
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De zakelijke kant van het in- en uitlenen is tamelijk 
informeel geregeld, aldus Hakvoort. ‘Elke week 
krijg ik een rekening van MediaCows, verder 
willen we allebei niet te veel vastleggen. Hier 
in de Achterhoek kun je ook informeel goede 
afspraken maken. Ik zie het als een vorm van 
zakelijk naoberschap. Elkaar helpen en op elkaar 
kunnen rekenen.’ 

Alles draait om vertrouwen
Het in- en uitleensysteem bestond al langer, maar 
heeft zich tijdens de coronacrisis echt bewezen, 
weet Tom Salemink. Hij is initiatiefnemer van 
het portal AchterhoekWerkt.nl, waar het Achter-
hoekse bedrijfsleven jonge hogeropgeleiden kan 
werven voor stages en startersfuncties. ‘Bij de 
lockdown zat een aantal ondernemers met de 
handen in het haar: een deel had te veel perso-
neel, een ander deel te weinig. Velen hebben dat 
op z’n Achterhoeks opgelost, namelijk in onder-
ling overleg. Men gunt elkaar wat.’ Er wordt geen 
commercieel in- of uitleentarief gerekend.  

Alles draait om vertrouwen. ‘Maar’, erkent Salemink,  
‘het kan riskant zijn om niet met contracten te 
werken. Want wie is verantwoordelijk als een 
ingeleende werknemer ziek wordt door zijn 
nieuwe baan? Daarom wordt er op kleine schaal 
inmiddels wel gewerkt met een modelcontract 
van de branchevereniging.’ 
Uit onderzoek dat Salemink uitvoerde onder 
werkgevers, in opdracht van de 8RHK Ambassa-
deurs/thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt, 
blijkt dat de helft van de ondernemers het in- en 
uitlenen zelf regelt vanuit het eigen netwerk en 
de andere helft behoefte heeft aan een platform 
waar in- en uitleners elkaar kunnen vinden. Maar 
hoe de uitwisseling van personeel ook geregeld 
wordt, het in- en uitleensysteem kan slechts 
een deel van het werkgelegenheidsprobleem 
als gevolg van de coronacrisis oplossen, volgens 
Salemink. ‘Dat komt doordat 35 procent van de 
werkgevers in de Achterhoek nu met een over-
schot aan personeel zit en slechts 10 procent met 
een tekort kampt.’ 
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Toch is deze werkwijze heel waardevol, vindt hij. 
‘Als bedrijven straks korting krijgen op hun over-
heidssteun als ze mensen ontslaan, wordt het in- 
en uitleensysteem nóg aantrekkelijker. Bovendien 
behoud je je werknemers voor als er betere tijden 
aanbreken. En in de tussentijd doen ze bij hun 
inleenbedrijf waardevolle nieuwe ervaring op.’ 

In de middenmoot
De Achterhoek zal het zakelijk naoberschap nog 
hard nodig hebben, vermoedt Roland Keiren, 
arbeidsmarktadviseur van UWV. De regio kende 
vóór de corona-uitbraak groei en een lagere 
werkloosheid dan de rest van Nederland. De 
Achterhoek kampte zelfs met krapte in sectoren 
als techniek en zorg, die met tal van instellingen 
goed vertegenwoordigd zijn in de regio. 
Inmiddels hebben veel sectoren klappen gehad, 
volgens Keiren. ‘Dat begon met de horeca, maar 
heeft inmiddels ook de maakindustrie bereikt. 
Vooral de metaalsector is in de Achterhoek sterk 
vertegenwoordigd, met elektronicabedrijven en 
machinebouwers.’ Halffabrikaten en grondstoffen 
uit het buitenland waren soms niet leverbaar, 
maar ook de vraag naar producten daalde  
wereldwijd. Alleen de vraag naar medische  
apparatuur en beschermingsmateriaal groeide. 
Bijna een derde van alle Achterhoekse werkne-
mers werkt sinds de coronacrisis in een sector die 
zwaar is getroffen door de lockdown. Dat komt 
overeen met het landelijk gemiddelde van 32 
procent. 24 procent werkt juist in een sector die 
groeit. Het aantal WW-uitkeringen lag eind mei 
rond de 4.000, een stijging van 25 procent ten 
opzichte van begin dit jaar. ‘Zo’n sterke stijging 
heeft zich lang niet voorgedaan in de Achter-
hoek.’ UWV is blij met het in- en uitleensysteem 
van personeel, aldus Keiren. ‘Dat scheelt toch een 
aantal werklozen.’ 
Toch doet de Achterhoek het vergeleken met 
andere regio’s in Nederland nog niet heel slecht, 
blijkt uit onderzoek van RaboResearch. Met een 
economische krimp van 5,7 procent bevindt de 
Achterhoek zich in de middenmoot. 

De veerkracht van de Achterhoek
Hoewel elke regio te maken krijgt met krimp, 
staat de ene regio er beter voor dan de andere. 
De uitschieters aan de positieve kant zijn de noor-

delijke helft van Noord-Holland, de regio Den 
Haag en Utrecht. Grotere klappen vallen in het 
gebied rond de stad Groningen, de Zaanstreek, 
Gooi- en Vechtstreek, Leiden en de Bollenstreek, 
Zuidwest-Friesland en het uiterste zuidoosten 
van het land. De aanwezigheid van veel industrie 
is hier debet aan. De sectoren die in het hele land 
nog groeien, zijn zorg en welzijn, het openbaar 
bestuur en de post- en koeriersbranche. De 
Nederlandsche Bank verwacht dat de werkgele-
genheid in heel Nederland flink zal dalen in 2020 
en 2021. De werkloosheid steeg van 3 procent 
begin dit jaar naar 4,6 procent en verder naar 7,3 
procent volgend jaar. Pas in 2022 daalt het aantal 
mensen zonder baan naar 5,7 procent.
Roland Keiren van UWV is gematigd optimistisch 
over nieuwe kansen voor Achterhoekers die hun 
baan zijn kwijtgeraakt. ‘Er is nog veel onzekerheid. 
Maar wie perspectief zoekt, kan het beste kijken 
naar werk als hovenier, bouwvakker, pakketbe-
zorger of verpleegkundige. Ook docenten en 
schoonmakers worden nog veel gevraagd.’ In 
de technische sector zijn de vacatures deels 
verdampt, maar er zijn nog steeds grote tekorten. 
‘Daar is de markt veranderd van “zeer krap” naar 
“krap”.’ 
Keiren roemt de veerkracht van de Achterhoekers. 
‘Ze passen zich snel aan de omstandigheden aan. 
Bij veel bedrijven zie je dat er wordt geswitcht 
naar andere producten en dat de crisistijd wordt 
benut voor research, innovatie en scholing. Vóór 
de crisis had men het daar vaak te druk voor.’ 

Songfestival
Niels Teunissen van MediaCows in Doetinchem 
‘kan inmiddels weer lachen’. Elke vrijdagmiddag 
ontmoet hij zijn drie uitgeleende collega’s op 
de borrel van zijn bedrijf. ‘Om hen te informeren 
over dingen die gebeuren bij MediaCows en om 
hen betrokken te houden.’ Teunissen hoopt in 
april 2021 weer volop aan de slag te kunnen. Met 
het uitgestelde Songfestival in Rotterdam, onder 
andere. ‘Tot die tijd gaan we het redden dankzij 
het uitleensysteem, de steunmaatregelen van de 
overheid en de kredietverruiming van Rabobank. 
‘Geweldig dat de bank in deze tijd vertrouwen 
heeft gehouden in een evenementenbedrijf  
als MediaCows.’  

Het in- en uitleensysteem 
heeft zich tijdens  
de coronacrisis echt 
bewezen

Kansen van  
de crisis

De Nederlandse 
economie is stevig 

geraakt door de 
coronacrisis. Maar 
zoals iedere crisis 

biedt corona 
werknemers en 

ondernemers ook 
nieuwe kansen. 
Veel webshops, 
IT-bedrijven en 

logistiek ondernemers 
hebben hun omzetten 

zien stijgen. En 
voor sectoren die 
al jaren kampen 
met chronische 

personeelstekorten, 
zoals de zorg en het 

onderwijs, is deze 
crisis wellicht het 

moment om nieuw 
talent duurzaam te 

binden.
 

Hier en Daar brengt 
de kansen voor 

werkzoekenden en 
ondernemers per 

regio in kaart. In deze 
editie verkennen we 
het landschap in de 

Achterhoek.
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MOOIE MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN
In onze buurt bruist het van de mooie maatschappelijke initiatieven en 

activiteiten. Lees er hieronder over, maar doe ook vooral mee!

doe mee

Hogere 
arbeidsproductiviteit? 
Samen d'ran met 
MKB-deal
Ben je mkb-ondernemer met 10 tot 
100 werknemers en gevestigd in 
de Achterhoek? Wil je in twee jaar 
tijd de arbeidsproductiviteit van je 
bedrijf met minimaal 5% laten stij-
gen en wil je daar graag hulp bij van 
experts en mede-ondernemers? 
Doe dan mee aan de MKB-deal. De 
insteek van de MKB-deal is: door el-
kaar te helpen blijven we interessant 
voor gekwalificeerde medewerkers 
in de regio. Het traject bestaat uit 
twee fases. In de eerste fase kom 
je in meerdere sessies bij elkaar 
met tien collega-ondernemers. 
Professionals uit het bedrijfsleven 
ondersteunen deze teams. Het 
resultaat is een concreet plan van 
aanpak ter verbetering van de 
arbeidsproductiviteit van je bedrijf. 
In fase twee ga je de verbeteringen 
doorvoeren met hulp van een 
procesbegeleider. Je deelt de 
voortgang met een groep van vijf 
ondernemers die qua verbeterplan 
van elkaar kunnen leren. MKB-deal 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
Rabobank. Meer informatie vind je 
op www.8rhk.nl/mkbdeal.

Lokale verenigingen 
gesteund
Rabobank Coöperatie-
fonds helpt
Eind juni ontvingen 29 vereni-
gingen een bijdrage vanuit het 
Rabobank Coöperatiefonds. Het 
totaalbedrag van € 52.500,- ging 
naar lokale verenigingen uit 
Doetinchem, Ulft, De Heurne, 
’s-Heerenberg, Silvolde, Sinderen, 
Breedenbroek, Heelweg, Netter-
den, Varsseveld, Doesburg, Beek, 
Wehl, Varsselder, Zelhem, Halle en 
Angerlo. Vanwege de coronacrisis 
kon de fysieke feestelijke uitreiking 
van de cheques niet plaatsvinden. 
De verenigingen ontvingen daarom 
hun cheque per post. Met het 
Coöperatiefonds steunt Rabobank 
Graafschap activiteiten en projecten 
die het welzijn van de regio verster-
ken. We ondersteunen activiteiten 
op algemeen maatschappelijk, 
sociaal, economisch of cultureel 
gebied. Voldoet jouw verzoek aan 
de gestelde voorwaarden? Dien dan 
een aanvraag in. Ga naar 
www.rabobank.nl/graafschap en 
kijk bij ‘Sponsoring & donaties’.

Woonavond
Welke woondroom 
heb jij?
Wil jij je eerste huis aankopen? Of 
wil je misschien doorstromen naar 
een volgende woning? Dan heb je 
vast de nodige vragen over deze 
woononderwerpen. Op financieel 
gebied, maar wellicht ook op nota-
rieel gebied. Daarom organiseren 
wij op woensdag 7 oktober de 
‘Digitale Woonavond’. Gedurende 
deze avond is er aandacht voor 
starters op de woningmarkt, maar 
ook voor degenen die dromen van 
een verhuizing naar een volgende 
woning. Uiteraard komen aspecten 
vanuit de makelaar en de notaris 
aan bod. Bovendien krijg je de gele-
genheid om jouw vragen te stellen 
aan onze adviseurs. En dat allemaal 
gewoon vanuit huis! Kijk voor meer 
informatie op  
www.rabobank.nl/graafschap.  

Rabo Fietsroutes
Fiets je mee?
Afgelopen jaar organiseerde 
Rabobank Graafschap speciaal voor 
al haar klanten en leden de eerste 
editie van de Rabo Fietsdag. Uit de 
enthousiaste reacties van de bijna 
500 deelnemers blijkt dat het een 
geslaagde dag was. 
 
Dit najaar pakken wij het anders aan 
in verband met corona. Wij bieden 
samen met Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek de Rabo Fietsrou-
tes aan. Er kan een keuze gemaakt 
worden uit drie verschillende routes 
door de Achterhoek die op elk 
gewenst moment gefietst kunnen 
worden.   
 
Voor meer informatie kijk op 
www.rabobank.nl/graafschap. 
 
Beeld: Ilse Bekker
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WERKEN MET GROTE NAMEN

Hans Eppink ontvangt ons in het prachtig 
verbouwde Kulturhus in Dinxperlo. Dit 
complex vormt het sociale en culturele hart 
van het dorp. Hans is geboren en getogen 
Dinxperlöer, is getrouwd en heeft twee 
dochters en vier kleinkinderen. Sinds zijn 
pensionering in 2019 zit hij niet bepaald stil. 
Hans is vrijwilliger (geweest) in veel functies. 
Bij het Kulturhus is hij bestuursvoorzitter/
penningmeester, hij zit in het matchteam van 
de Aaltense Uitdaging en is betrokken bij het 
Klein Theater en Filmhus Dinxperlo. Daarnaast is 
hij scheidsrechter bij volleybalvereniging DIOS, 
waar hij ook meehielp met het organiseren van 
het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi. En hij was 
vijf jaar fractievoorzitter bij de PvdA. Zoveel 
functies, maar wat vindt hij nu het allerleukst? 
“Ik vind alles leuk, maar het Kulturhus en 
Klein Theater zijn mij heel dierbaar”, zegt 
Hans. “Samen met een groep vrijwilligers 
hebben we het Kulturhus opgebouwd van 

een jeugdcentrum tot wat het nu is; een plek 
waar zorg, cultuur, werk en sociale activiteiten 
bij elkaar komen. En het mooie is; we kunnen 
financieel zelf onze broek ophouden. Ook 
het Klein Theater heb ik helpen opzetten. Het 
begon met Freek de Jonge die we strikten voor 
een optreden. Het is uitgegroeid tot een theater 
waarin de afgelopen 28 jaar grote namen als 
Kees van Kooten, Javier Guzman, Claudia de 
Breij, Thé Lau, Margriet Eshuis en Maarten van 
Rossem met veel plezier optraden. Voor veel 
artiesten, waaronder Enge Buren en André 
Manuel, werd het optreden in Klein Theater 
Dinxperlo een soort van thuiskomen. We 
hebben hier echt prachtige en onvergetelijke 
dingen meegemaakt. Ik vind contact met 
mensen heerlijk. Ik ontdek graag wat hen 
beweegt. Met dit vrijwilligerswerk krijg ik daar 
alle ruimte voor!”
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Door de coronacrisis hebben veel mensen de 
waarde van groen in hun woon- en leefomgeving 
ontdekt. Tijdens de lockdown kwamen ze er min 
of meer noodgedwongen achter hoe prettig het 

is om even in de natuur te verblijven. Een fietstocht door het 
buitengebied, bezoek aan een park of boswandeling kan zo 
verkwikkend zijn als je de hele dag binnen zit! De waarde van 
groen is uiteraard al langer bekend. Uit onderzoek blijkt telkens 
weer dat recreëren in de natuur heilzaam is voor lichaam en 
geest. Zieke mensen hebben er baat bij, of ze nu kampen met 
een longaandoening, burn-out of depressiviteit. Van een korte 
wandeling door een groen landschap gaat al therapeutische 
werking uit. In een Amerikaanse studie kwam zelfs eens naar 
voren dat patiënten die vanuit hun ziekenhuisbed uitkeken op 
groen sneller herstelden dan patiënten die uitzicht hadden 
op een blinde muur. Het kijken naar een natuurposter in onze 
woonkamer schijnt al rustgevend te werken. Op al deze studies 
is vast wel het een en ander af te dingen, maar de bevindingen 
bevestigen wat we eigenlijk uit eigen ervaring wel weten: van 
buiten word je beter.

Er is heel wat gefilosofeerd over de vraag waarom mensen zo 
graag in een groene omgeving verblijven. Volgens de Duitse 
filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) zouden we de natuur 
zo waarderen omdat ze geen mening over ons heeft. Zelf wan-
trouwde hij elke gedachte die niet in de natuur was ontstaan. 
Voor Nietzsche was het maken van lange wandelingen nood-
zakelijk om überhaupt te kunnen denken. Daarbij liet hij zich 
soms letterlijk inspireren door wat hij tegenkwam. Zo schreef hij 
eens: ‘Alle goede dingen hebben iets nonchalants en liggen als 
koeien in de wei.’ Tot voor kort stond het buitengebied ook voor 
‘digital detox’: voor even verlost van al die prikkels waaraan de 
smartphone ons blootstelt. In de natuur vinden we geen wifi, 
maar andere verbindingen. De heilzame werking van groen is 
zelfs een verdienmodel geworden. Congresbureaus organiseren 
voor managers niet meer alleen heisessies, maar ook houthak-
dagen, outdoor-arrangementen en stilteweekenden. Via online 
platforms als Seats4Silence en The Meetplant kunnen zzp’ers 
een flexwerkplek in een bos, weiland of boomgaard boeken 
om eindelijk eens dat rapport af te schrijven of strategische 
zaken op een rij te zetten. Of neem de KantoorKaravaan die 
langs natuurgebieden in ons land trekt om voor werknemers als 
‘buitenkantoor’ te functioneren.

Waarom voelen we ons zo prettig in een groene omgeving? Om 
te beginnen heeft dat te maken met de stoffen die er voorko-
men. Zo scheiden planten en bomen om zich te beschermen 
tegen insecten natuurlijke oliën uit die ‘fytonciden’ bevatten. 
Deze stofjes hebben zowel een kalmerend als een opwekkend 
effect, ook op de mens. Wie zich in de natuur bevindt, ademt die 

fytonciden vanzelf in. Het gevolg: de 
stresshormonen in het bloed nemen af, 
terwijl tegelijkertijd het immuunsysteem 
wordt geactiveerd. Ook komen we in de 
natuur in contact met bodembacteriën. 
In de evolutie van de mens hebben 

die een belangrijke rol gespeeld. De bacteriën zetten in ons 
lichaam een proces in werking waarbij serotonine vrijkomt. Dit 
stofje wordt wel het ‘gelukshormoon’ genoemd, omdat mensen 
er blij, voldaan en ontspannen van worden – vergelijkbaar 
met het gevoel dat hardlopers ervaren als ze zich flink hebben 
ingespannen. Verder hebben geuren in de natuur vaak een 
positieve invloed op ons, als je tenminste geen hooikoorts hebt. 
Het aroma van vers gemaaid gras of de frisse geur van groen na 
een regenbui kent iedereen. Daarnaast spelen geluiden een rol. 
Fluitende vogels, zingende krekels of krakende takjes zorgen bij 
menigeen voor een goed gevoel. 

Maar onze liefde voor alles wat groen is, heeft niet alleen te 
maken met chemische processen. Het oog wil ook wat, zo 
tonen experimenten uit de omgevingspsychologie aan. Ons 
gezichtsvermogen wordt in de natuur voortdurend in positieve 
zin geprikkeld. Dat komt niet eens zozeer door de rustgevende 
kleuren, zoals groen, bruin en beige. Belangrijker zijn de fractale 
patronen die je in een groene omgeving vindt. Neem een blad 
van een boom: als je het goed bestudeert, zie je in het blad een 
patroon dat zich telkens herhaalt, net zoals je in een broccoli een 
kleinere broccoli ontdekt als je er een stukje van afbreekt. De 
natuur om ons heen zit vol met die fractale vormen waarin we 
elke keer ‘het grote in het kleine’ kunnen zien. Die consequente 
vormen trekken de aandacht zonder dat we ons ervoor hoeven 
in te spannen. Telkens als we aan die natuurlijke vormentaal 
worden blootgesteld, komen we een beetje tot rust en kunnen 
we ons op andere zaken concentreren. En omdat ‘fractals’ overal 
in de natuur voorkomen, maakt het type omgeving niet eens 
zoveel uit. In een bos of in een stadsplantsoen – overal gebeurt 
er in ons brein hetzelfde. Ook na de coronacrisis blijft het daarom 
een uitstekend idee om regelmatig het groen op te zoeken. 
 

Prof.dr. Gert-Jan Hospers
hoogleraar Transitie in Stad en Regio 
aan de Radboud Universiteit en directeur van 
Stichting Stad en Regio. 

Van buiten 
word 
je beter
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KORTING REGIO: GRAAFSCHAP

bloomon
Boeket aan huis
 
Met bloomon kijk je keer op keer uit naar een bijzondere 
selectie seizoensbloemen. Stijlvolle bossen in de beste 
kwaliteit, zo vaak je wilt en direct aan je voordeur bezorgd. 
Elke week ontwerpen de bloemstylisten van bloomon 
een nieuw boeket, gevuld met de beste bloemen uit het 
seizoen. De bloemen worden direct van de kweker aan je 
voordeur bezorgd, zodat je extra lang kunt genieten van 
verse bloemen. Ontvang nu 10% korting op de eerste twee 
boeketten en ontvang een vaas cadeau. Bekijk de website 
voor de voorwaarden.
 
Waar: Rabobank.nl/ledenaanbiedingen 
Geldig: t/m 31 oktober 2020

Blijf Loyaal 
KoopLokaal
Win je geld terug
 
Via KoopLokaal kun jij bestellingen plaatsen bij 
ondernemers uit jouw buurt. Je kunt er eten & drinken, 
elektronica, verzorgingsproducten, kleding en nog veel 
meer bestellen. Bestel, vul als opmerking ‘Rabo &Co’ in  
en win je aankoopbedrag terug. Uit alle bestelllingen  
loot KoopLokaal 1 winnaar.
 
Waar: www.kooplokaaldoetinchem.nl  
en www.kooplokaalbronckhorst.nl
Geldig: t/m 30 november 2020

De Echte Bakker
Gratis zak krenten- of 
rozijnenbollen
 
Niet elke bakker kan zich zo maar Echte Bakker noemen.  
Om Echte Bakker te worden, heb je een flinke dosis passie 
voor het vak nodig en moet je aan strenge eisen voldoen. 
Bram, De Echte Bakker in Wehl draagt met trots dit label. 
Bij aankoop van een brood naar keuze ontvang je tegen 
inlevering van deze bon een zak met 6 krenten- of  
rozijnenbollen gratis. 
 
Waar: Grotestraat 20, 7031 AH Wehl
Geldig: t/m 30 november 2020

korting 35

Bekijk meer ledenaanbiedingen op rabobank.nl/ledenaanbiedingen



TEKST: FRIEDERIKE DE RAAT   BEELD: SANNE DONDERS

Erika Klein Kranenbarg uit Ruurlo fotografeerde tijdens de 
coronacrisis mensen in hun thuis-isolement. En maakte 
meteen een praatje met hen. Ze begon aan het project 
omdat ze graag mensen wilde zien. ‘Het leven hier op 
de boerderij was in de coronatijd zó rustig dat ik eropuit 
wilde.’

‘Ik wilde mensen 
weer zichtbaar 
maken’
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Erika Klein Kranenbarg (42) had achttien jaar 
gewerkt in instellingen voor mensen met een 
verstandelijke beperking toen ze twee jaar 
geleden het roer omgooide en fotograaf werd. 
‘Door alle regeltjes kon ik niet meer vanuit mijn 
hart werken.’ Maar de zorg is niet uit haar werk 
verdwenen: Erika fotografeert nu mensen in een 
hospice, maakt foto’s tijdens uitvaarten en foto’s 
van mensen die ernstig ziek zijn. Zoals van een 
man met een hartziekte: op de foto zie je zijn 
kinderen in het gras zitten en naar hem kijken, 
terwijl hij een bruggetje oversteekt. Later is hij 
overleden. Erika’s foto van een begrafenisauto die 
met de kist van een overleden boer door diens 
stal rijdt, met de koeien die hem nakijken, ging 
viral op Facebook. 
Een opleiding tot fotograaf heeft ze nooit 
gevolgd. ‘Ik fotografeerde gewoon graag. Dat 
begon met vakantiefoto’s.’ De fotografie werd 
serieuzer toen haar zoon (nu 11) bij zijn geboorte 
ziek bleek en Erika de eerste drie maanden veel 
tijd met hem in het ziekenhuis doorbracht. ‘Ver-
volgens kreeg ik een burn-out en in die periode 

heb ik veel foto’s gemaakt van de baby. Toen 
daar enthousiaste reacties op kwamen, ben ik 
de buurmeisjes gaan fotograferen en zo breidde 
zich dat uit.’ Nadat ze een gezin had vastgelegd 
waarvan de vader een hersentumor had, voelde 
Erika dat fotografie ‘echt was wat ik wilde’. Ook 
op haar werk maakte ze vaak foto’s, omdat bij een 
uitvaart nogal eens bleek dat er geen goede foto 
van de overledene was. 

Gouden greep
Haar bedrijf begon net lekker te lopen, toen de 
coronacrisis uitbrak. Fotograferen in instellingen 
mocht niet meer en ook de vraag naar uitvaart-

foto’s werd minimaal. 
Erika besloot om mensen 
te gaan fotograferen 
tijdens hun gedwongen 
isolement. Mensen weer 
zichtbaar maken, zoals 
ze het noemt tijdens ons 
gesprek in de keuken van 
het  melkveebedrijf in 
Ruurlo waar ze met haar 
vriend Bert en zoon Loek 
woont. ‘Zelf kan ik niet 
zo goed thuis zijn en niks 
doen, ik wilde eropuit. Met 
mijn coronaproject wilde 
ik dus ook mezelf uit mijn 
isolement halen.’ 
De eerste twee weken 
vond Erika het ‘heel span-
nend’ om bij mensen langs 
te gaan. ‘Terwijl iedereen 
binnen was, ging ik naar 
buiten.’ Ze fotografeerde 
gezinnen, alleenstaanden 
en ouderen. Aanvankelijk 
achter het raam, later ook 
in de tuin. Erika maakte 

niet alleen een foto, maar nam ook de tijd voor 
een praatje. ‘Ik werk niet in een wereld van 
uurtje-factuurtje. Als ik iemand met autisme kom 
fotograferen en die heeft net last van te veel 
prikkels, maak ik gewoon een nieuwe afspraak. 
Mijn bedrijf heet niet voor niets mensen-mens-fo-
tografie.’ Ze vroeg geen geld voor de foto’s, maar 
haar actie leverde zoveel media-aandacht op dat 
ze er ook betaalde opdrachten door kreeg en de 
foto’s onlangs zijn gebundeld tot een boek. ‘Dit 
bleek per ongeluk een gouden greep.’

Huilend in de auto
Hoe heeft ze het isolement tijdens de coronacrisis 
zelf beleefd? ‘Ik was ontzettend blij dat ik niet in 
de stad woonde, met al die drukte. Anderzijds 
was het hier op de boerderij zó rustig dat het me 
te veel werd. Ik moest echt mensen zien. Ik heb 
het er nog steeds moeilijk mee dat ik anderen 
niet mag aanraken. Een vriendin bijvoorbeeld 
wier broer op de IC belandde na een motoron-
geluk. De eerste keer dat ik in coronatijd als foto-
graaf een uitvaart bijwoonde, vond ik heel erg. 
Iedereen zat op afstand van elkaar, de kinderen 
konden hun moeder niet troosten, vreselijk… Op 
de terugweg zat ik huilend in de auto. Ik heb me 
eraan geërgerd dat IKEA weer openging, terwijl 
er bij een uitvaart maximaal dertig mensen aan-
wezig mochten zijn. Daar kon ik niet bij met mijn 
verstand. Zelf kon ik in juni niet naar de crematie 
van een tante, terwijl de terrassen toen alweer 
vol zaten.’
Ook Erika’s zoon heeft het moeilijk gehad met 
het isolement. Hij is enig kind en mocht de eerste 
weken geen vriendjes opzoeken. ‘Omdat we erg 
afgelegen wonen, zag hij alleen zijn ouders en 
zijn opa en oma, die ook hier op het erf wonen. 
De eerste keer dat hij zijn klasgenoten online 
zag, moest hij huilen. Ja, hij heeft het het zwaarst 
gehad van ons drieën. Toen hij weer op de tram-
poline mocht met vriendjes was ik de gelukkigste 
moeder van de wereld.’ 

Haar bedrijf 
begon net lekker 
te lopen toen de 
crisis uitbrak
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Begin met de bodem. Schroef aan beide 
zijkanten 2 planken van 40x35.  Schroef 
vervolgens de achterkant tegen het hotel aan.

Er komt een tunnel ter bescherming van de 
egels. De zijkanten 13x35 cm en de boven-
kant 30 cm, bij een plankdikte van 1 cm.

Zoek een donker
hoekje in de tuin.
Bedek het hotel 
met bladeren.
Zet geen voedsel
in het hotel.

Boor 2 of 3 gaten van 1,5 cm in 
de achterkant voor zuurstof.

4
Maak het dak vast met behulp 
van scharnieren zodat de deksel 
open kan. Maak de dakplaat 
iets groter dan de rest van het 
hok zodat het uitsteekt. 
Dat helpt tegen lekkage. 
Bekleed het  dak met dakleer.

Leg oude kranten 
op de bodem 
en vul het 
egelhotel tot 
driekwart met 
droge bladeren.

3
Zaag een gat van 
ongeveer 15x15 cm 
in het  midden van 
de voorkant,
ten behoeve van 
een tunnel. Gebruik
het vierkant van het 
gat om de grote van
de tunnel af te 
meten.

Een mooie afmeting is 60 centimeter lang, 
35 centimeter diep en 40 centimeter hoog.
Zaag de planken op maat.

Egels zijn niet alleen mooie en vertederende diertjes, ze zijn  
ook heel nuttig. Als wij liggen te slapen, maken egeltjes jacht op 

de slakken en rupsen die onze tuintjes kaalvreten. Egels leven 
overal in Nederland aan de randen van bossen, in parken en in 

tuinen, mits ze daar een droge schuilplek hebben.

Een veilig  
plekje voor de 

familie egel
TEKST: ARWEN KLEYNGELD   BEELD: LUT TERS WESTENBROEK

Het hotel is  
vaak het hele  
jaar door bezet

Plaats het egelhotel niet midden op het gras, 
maar in een donker hoekje in de tuin. Bedek het 
met bladeren, anders trekken de egels er niet in. 
En zet nooit eten in het egelhotel. Dat kan ratten, 
muizen en ander ongedierte aantrekken. 
Maak liever een apart voederplekje in de buurt 
van het hotel met een laag schaaltje water en wat 
kattenbrokjes. Dan komen de egels vanzelf.

euwenlang hebben we perfect 
samengeleefd; mens en egel.  
Onze dorpen en steden barstten  
van de rommelige plekjes  voor egels 

om zich (overdag) te  verstoppen. En ‘s nachts, 
wanneer de meesten van ons liggen te slapen, 
zijn onze tuinen en akkers het jachtterrein van 
deze stekelige rovertjes. Na zonsondergang doen 
ze zich tegoed aan de slakken en rupsen die onze 
tuinplanten aanvreten. Soms verschalken ze ook 
een muis, kikker of wesp.
Maar anno 2020 hebben egels het moeilijk.  
Hun favoriete plekjes – donkere plaatsen  
tussen bladeren – verdwijnen, doordat tuinen  
zijn steeds vaker betegeld en netjes onderhou
den zijn. Er zijn minder plekjes tussen struiken 
en heggen, onder bladeren en bij omgevallen 
bomen waar egels kunnen schuilen, hun 
winterslaap houden en een nestje bouwen. 
Tot overmaat van ramp heerst er een mysterieuze, 
besmettelijke, dodelijke egelziekte. Een egelhotel, 
met voldoende ruimte voor meerdere egels,  
kan uitkomst bieden. Daarin hebben egels een 
droge, beschutte plek om te overwinteren, 
te nestelen en hun jongen groot te brengen. 
In de bijgevoegde handleiding leer je hoe je  
zelf een egelhotel kunt maken.

E
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Ligt de toekomst van ons voedsel in hoogproductieve landbouw of juist in 
natuurinclusieve, agro-ecologische technieken? Het ligt allemaal minder zwart-wit 

dan je denkt, betoogt microbioloog en wetenschapsjournalist Hidde Boersma.  
‘Geef de ander iets toe en er ontstaat samenwerking.’

TEKST: HIDDE BOERSMA   BEELD: BAS LOSEKOOT I.S.M. GROWX

Technologie of 
ecologie? 
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r tekent zich de laatste jaren een bijzondere scheidslijn af in 
het Nederlandse en internationale debat over de toekomst 
van de landbouw. Er zijn twee stromingen die precies dezelfde 
analyse maken (het huidige landbouwsysteem is niet duurzaam 

genoeg), die precies hetzelfde doel hebben (een groene en goed gevoede 
wereld) en die toch lijnrecht tegenover elkaar staan.
De eerste stroming, waar ik mezelf toe reken, is die van de technologen.  
Als zij de toekomst van de landbouw schetsen, zien ze een Nederland waarin 
landbouw en natuur strikt gescheiden zijn. Waar boeren veel doen op 
weinig ruimte, waardoor er ruimte vrijkomt voor de natuur. Ze vertrouwen 
op technologieën als genetische modificatie en kweekvlees om de wereld 
duurzamer te maken. Hoogtechnologische landbouw, in de vorm van kassen 
en agroparken, zijn favoriet bij deze techno-optimisten.
Daartegenover staan de ecologen. Zij zien veel meer in het verweven van 
landbouw en natuur. Ze vertrouwen op natuurinclusieve en biologische 
landbouw, en zien meer in korte dan lange ketens. Reductie van vleescon-
sumptie moet volgens hen gebeuren via gedragsverandering. Zij geloven 
in grenzen aan de groei en maken zich zorgen over het overschrijden van 
planetaire grenzen. Technieken als genetische modificatie zijn een voorbeeld 
van menselijke overmoed, die ons eerder verder weg dan dichter bij het doel 
van een duurzame planeet brengen.
Sla een krant open, of zet de televisie aan, en geheid dat je elk opiniestuk en 
elke deelnemer in een debat over dit onderwerp kunt plaatsen in een van 
deze stromingen. En eerlijk is eerlijk: ik heb jarenlang geprofiteerd van de 
tegenstelling tussen de twee groepen. Het aantal keren dat ik in de studio 
tegenover Herman van Bekkem, woordvoerder bij Greenpeace, heb gezeten, 
oneliners over de merites van gentech naar elkaar gooiend, is niet op twee 
handen te tellen. De media smult van debat en zet het liefst de grootste 
tegenpolen tegenover elkaar.

Faliekant oneens
Het was ook in deze hoedanigheid dat ik kennismaakte met Joris Lohman, 
directeur van Food Hub en oprichter van Slow Food Youth Network  
Nederland. We waren beiden uitgenodigd voor een debat dat een groot 
veevoerbedrijf had georganiseerd over de toekomst van de landbouw.  
Voor een publiek van boeren, vertegenwoordigers en erfbetreders  
mochten wij de plaat van technologen versus ecologen weer afdraaien.
In de pauze voor het event raakten we aan de praat. ‘Met alles wat jij twittert, 
ben ik het faliekant oneens, dus ik ben je maar gaan volgen’, begon Lohman 
het gesprek. Wij bleken verrassend veel overeenkomsten te hebben: zelfde 
leeftijd, allebei drie jonge kinderen en we bleken zelfs bijna buren te zijn. 
Hoe is het mogelijk dat we zo hetzelfde zijn en toch zo tegenover elkaar 
staan? We beseften dat zolang wij met elkaar bekvechten, er weinig gebeurt: 
dan wint de status quo. 
We besloten samen op te trekken en dieper in de tegenstelling te duiken.  
We kwamen erachter dat het vaak lijkt alsof het om wetenschappelijke  
onmin gaat tussen de beide partijen. Discussies gaan over de vraag of  
genetische modificatie wel of niet veilig is, of lokaal duurzamer is dan  
globaal en over de vraag of we natuur en landbouw beter kunnen scheiden 
of verweven. Beide partijen zwaaien met wetenschappelijk publicaties in 
de hoogste tijdschriften en met rapporten van de belangrijkste instituten. 
Iemand moet er gelijk hebben, toch, als we alle feiten erbij pakken?
Maar de feiten zijn maar een dun laagje. Waar het in de tegenstelling tussen 
technologen en ecologen vooral om draait, is waardes en iemands kijk op 
de wereld. De discussie over gentech gaat eigenlijk over de macht van grote 
bedrijven, lokaal of globaal, over gemeenschapszin en verlies daarvan, en 
de gescheiden/verweven discussie over de vraag of we meer in harmonie 
moeten leven met de natuur of er juist over moeten heersen. Het is een  
discussie over wat het goede leven behelst en hoe de toekomst sociaal, 
politiek en economisch te vormen - het is een ideologische, geen  
wetenschappelijk discussie.

Het begin van samenwerking
Onze zoektocht leidde tot een verhaal van vier pagina’s in de Volkskrant 
en de reacties daarop waren overweldigend. Minister Carola Schouten van 
Landbouw wilde een vervolggesprek met ons in de krant, omdat ze de 
tegenstelling ook herkende in de coalitie. Ze zag het als een belangrijke  
sta-in-de-weg voor verandering in de landbouw en vroeg ons om hulp. 
Nog belangrijker waren de reacties uit het veld. Voor veel mensen bleek het 
inzicht dat het om waarden en niet om feiten gaat baanbrekend. Het maakte 
dat ze meer begrip kregen voor hun ‘tegenstrevers’ en dat is het begin van 
samenwerking.
Sinds het artikel zijn we on tour door Nederland om technologen en eco-
logen samen te brengen, om ervoor te zorgen dat er echt wat verandert in 
de landbouw. Dat doen we onder andere bij Rabobank Food Forward, het 
initiatief van de bank om per regio voedselmakers en - veranderaars bij elkaar 
te brengen om tot oplossingen te komen voor het voedselvraagstuk.  
Daarbij zitten de tegenpolen vaak bij elkaar aan tafel. 
Aan ons de taak tips te geven om van de bijeenkomst een succes te maken. 
Dat begint uiteraard bij het besef dat er ecologen en technologen bestaan. 
Hierdoor vervallen de deelnemers niet in oppervlakkige wetenschappelijke 
discussies, maar dringen ze sneller door tot de kern. Daarnaast adviseren  
we om elkaar als persoon te beoordelen en niet af te gaan op het instituut 
of bedrijf waar diegene werkt. Te vaak zie ik milieuorganisaties grote zaad-
bedrijven wegzetten als het kwaad en vice versa worden milieubewegingen 
schamperend neergezet als aanhangers van ot-en-sienlandbouw. Dat is 
contraproductief, want ik ben op bezoek geweest in de laboratoria en  
kantoren van zowel Greenpeace als Bayer, en de diversiteit in opinie  
daarbinnen is enorm, evenals de passie voor een duurzame landbouw. 
 
Loopgraven
Vervolgens spreken we de deelnemers moed in: wees bereid om wat toe te 
geven aan de ander. Besef dat iedereen aan tafel verandering wil en dat dat 
alleen lukt als iedereen wat geeft en neemt, niet als we in onze ideologische 
loopgraven blijven zitten.
En misschien wel het belangrijkste: ga op zoek naar overeenkomsten.  
Stap voorbij het mediaframe van onverzoenbaarheid - er is veel waar we  
het wel over eens zijn. Zo zijn Lohman en ik ervan overtuigd dat we meer 
plantaardige eiwitten moeten eten. Ook geloven we beiden in strokenteelt 
(waarbij verschillende gewassen naast elkaar groeien op een akker) en 
natuurlijke bestrijders, en onderkennen we het belang van landschapsinrichting. 
Joris wil bovendien best wat toegeven op het gebied van genetische  
modificatie en ik vaar mee op het concept van planetaire grenzen. Ga aan  
de slag en je zult zien dat de kwestie technologen versus ecologen groter 
wordt gemaakt dan zij is.  

Wees bereid om 
wat toe te geven 
aan de ander
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RABO & KUNST
Kunst biedt een blik op de wereld en de tijd waarin we leven. 
Daarom biedt Rabobank eigentijdse kunstenaars een podium  
in haar kunstcollectie. De bank gelooft dat kunst een kennis
bron kan zijn voor innovatie en ontwikkeling. En bovenal een  
inspiratie                               bron voor medewerkers, klanten en leden.  
Kijk op www.rabobank.com/kunst voor meer informatie.

Het is een van haar bekendste werken, maar 
slechts weinigen hebben The Walking  
Monument van Alicia Framis in het echt gezien.  
Niet verwonderlijk als je weet dat het kunstwerk 
slechts een minuut heeft bestaan.
Op een bewolkte zomerdag in 1997 bouwden 
‘voorbijgangers’ op de Dam in Amsterdam  
ogenschijnlijk spontaan een menselijke toren op 
de plek waar normaal het Nationaal Monument 
staat. Het monument, dat is opgericht ter na
gedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede 
Wereld oorlog, was weggehaald om gerestau
reerd te worden. De ‘vervangende’ menselijke  
toren bestond uit zo’n honderdvijftig Spanjaarden, 
ingevlogen door Framis, die samen een sculptuur 
vormden van elf meter hoog.

Mensen maken de stad
‘The Walking Monument was bedoeld als state
ment om te laten zien dat niets belangrijker is op 
het plein dan de mensen’, zegt Framis. ‘Zij vullen 
de leegte, zij brengen deze plek tot leven.  
De sculptuur toont hun verbondenheid en de 
kracht van samenwerking.’ Met het werk won 
Framis in 1997 de Prix de Rome, een prestigieuze 
kunstprijs. Framis woont en werkt al jaren in 
Nederland, maar is afkomstig uit Spanje, waar  
het maken van een menselijke toren een traditie is. 
Om die reden schakelde ze voor de toren op  
de Dam ook Spaanse hulptroepen in. ‘Zij weten 
hoe het moet.’ De castellers (kasteelbouwers) 
trainden vier keer per week om de uitvoering  
te perfectioneren. Framis: ‘Het moeilijkste was 
nog om iedereen te overtuigen om niet  zoals 
gebruikelijk  een uniform te dragen. Het moest  
er spontaan uitzien.’  

Nostalgie
Het werk is inmiddels 23 jaar oud, maar heeft 
door de uitbraak van de coronapandemie een 
nieuwe lading gekregen, zegt Framis. ‘Al die  
mensen dicht op elkaar, het roept nostalgische 
gevoelens op en doet verlangen naar een tijd 
zonder social distancing en het eindeloos getuur 
naar schermen.’ En dat is precies de reden 
waarom hoofd kunstzaken Verily Klaassen van 
Rabobank deze foto – de enige tastbare herinne
ringen aan het kunstwerk – heeft aangedragen 
voor deze editie van Rabo &Co. ‘Het is een heel 
krachtig beeld, die toren van mensen die elkaar 
omarmen, steunen en stutten, om als het ware 
samen naar de hemel te reiken’, aldus Klaassen. 
‘De symboliek van de menselijke toren is juist in 
deze tijd groot, waarin we moeten leren om op 
anderhalve meter van elkaar heel goed samen  
te werken om de verspreiding van het corona
virus tegen te gaan.’
Dat we elkaar eigenlijk niet mogen vasthouden, 
niet samen zingen, maar sporadisch kunnen ont
moeten en daarin steeds oplettend moeten zijn, 
is een lastige opgave, omdat precies díe dingen 
ons ook mens maken. Klaassen: ‘Ik hoop dan ook 
dat we ooit weer zonder angst voor de ander zo’n 
toren kunnen maken.’ 

Toen het Nationaal Monument op de Dam in 1997 
werd gerestaureerd, vulde beeldend kunstenaar Alicia 

Framis de lege ruimte met een levend sculptuur.

Mensen maken 
de stad, juist nu

TEKST: MARLIE VAN ZOGGEL   BEELD: ALICIA FRAMIS / RABO KUNSTCOLLECTIE
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VAN AANGEREDEN POES TOT GEVONDEN MUISJE

Wat doe je als je een gewond, zwervend 
of dood dier vindt? Dan bel je de Dieren
ambulance. De Dierenambulance Achterhoek 
werkt binnen 8 gemeenten en wordt 
volledig bemand door vrijwilligers. Als je 
belt, krijg je de centrale aan de lijn. Zij kijken 
wat er met je melding gedaan moet worden. 
Er kan bijvoorbeeld doorverwezen worden 
naar een opvanglocatie, maar vaak moet de 
ambulance op pad gestuurd worden. “We 
krijgen echt allerlei meldingen binnen”, vertelt 
dierenambulancemedewerker Olette van 
der Werf. “Van ernstige gevallen zoals een 
aangereden dier tot kinderen die een muisje 
hebben gevonden.” Wil je medewerker worden 
bij de Dierenambulance, dan moet je aan een 
aantal criteria voldoen. “Het belangrijkste is dat 
je stressbestendig bent en nuchter ingesteld. 
We krijgen hier vaak te maken met dieren die 
lijden en die we niet meer kunnen redden.

Daar moet je wel tegen kunnen. Ook wordt 
er wat gevraagd van je sociale vaardigheden. 
Mensen kunnen bijvoorbeeld erg emotioneel 
zijn als er iets met een dier is gebeurd. Ook 
krijgen we helaas te maken met agressieve 
mensen.” Olette doet dit werk al heel wat jaren 
met veel plezier. “Het geeft veel voldoening 
als je iets voor een dier kunt betekenen. 
We herenigen bijvoorbeeld dieren met hun 
baasje. Dat zijn vaak mooie momenten. Maar 
voldoening kan ook zitten in het feit dat je 
een eind kan maken aan het (soms lange) 
lijden van een dier door het in te laten slapen. 
De Dierenambulance draait volledig op 
vrijwilligers, maar dat betekent niet dat er 
geen kosten zijn. Daarom is het zo fijn dat we 
sponsoren hebben die ons helpen. We waren 
daarom heel blij met de financiële bijdrage 
vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank 
voor onze nieuwe ambulance.” 
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Bomen wisselen via hun wortels voedingstoffen en informatie 
met elkaar uit. De ondergrondse samenwerking maakt individuele 
bomen sterker. Zo werkt het ook met coöperatief bankieren.  
Door ons duurzaam onderling te verbinden, versterkt ons mondiale 
netwerk jouw lokale Rabobank. In de afbeelding zijn letters verstopt, 
die samen het woord vormen dat we zoeken.
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ERWin een Naoberkrat!

Wil je kans maken op een Naoberkrat, die je zag op pagina 4 en 5 vol 
lekkere verse lokale ingrediënten? We geven er vier weg t.w.v. € 32,50. 
Los deze puzzel op en stuur je oplossing voor 1 januari 2021 naar 
communicatie.graafschap@rabobank.nl. De winnaars ontvangen 
persoonlijk bericht.

puzzel

De uitslag van de vorige puzzel: ‘Je bent wat je eet’. 3746
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