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2 ALTENA

HYPO-
THEEK



Wij lopen hard voor uw 

woning! Ook voor u is er een

hypotheek binnen een week.

Het zijn gekke tijden op de

woningmarkt. U kunt geen

weken wachten op zeker-

heid. Daarom bieden wij een

hypotheek binnen een week.

Ga naar rabobank.nl/

hypotheekbinneneenweek

 FOTO: FRANS JAN FORTUNATI
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Directievoorzitter

SAMEN BANKIEREN

I
n deze editie nemen we u mee in de velevormen van samenwerking die passen bijonze coöperatieve gedachte. De afgelopenmaanden is het u vast niet ontgaan, de eer-ste editie van de Rabobank Clubkas Campagnevond plaats. Maar liefst 143 verenigingen enstichtingen werden verrast met een cheque omhun clubkas te spekken. We zagen mooie initia-tieven om stemmen te werven. Van spandoekentot filmopnames in verschillende dorpen van Al-tena. Samen met een aantal deelnemers  blikkenwe terug op de Clubkas Campagne (p. 18). Vitaal Altena krijgt steeds meer vorm, eenaantal projecten is voortvarend van start ge-gaan. Zo geeft Merel van de Keer van Het Taal-huis taallessen vanuit Bibliotheek Cultuur-PuntAltena. En verbinden Mike en Bibi van Alte-na Werkt jongeren aan bedrijven met baantjesin Altena. Zij nemen u mee in hun ervaringen. 

Ook leest u meer over waar onze klantentrots op zijn. Familie Van der Winden laat de in-novatieve snufjes binnen het bedrijf zien. En So-lid Systems vertelt over de weg die zij bewan-delden naar internationaal zakendoen. Steeds vaker regelen we onze bankzaken viaonze mobiele telefoon en tablet. Toch zien wehierbij nog veel terughoudendheid. Graag gevenwij uitleg over mobiel bankieren en vertellen wewat de voordelen zijn. Over mobiel gesproken.Weet u dat onze mobiele adviseurs bij u langskomen als u niet in staat bent om naar ons tekomen? Wij stellen hen graag aan u voor. In het najaar staan onze ledenevents op hetprogramma. Dit jaar steken we deze in eennieuw jasje. Hoe de invulling eruit gaat zien,leest u binnenkort!  Zoals u kunt lezen, we bankieren samen         met u!
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BizAwards Altena 2017

BEN JIJ 
ERBIJ?
Op woensdag 4 oktober is bij Service
Bioscoop Hollywoud de prijsuitreiking
voor de deelnemers aan de Rabo Dikke
Banden Race. Alle kinderen die aan een
van de races in Altena deelnamen en
hun e-mailadres hebben achtergelaten
bij de organisatie, ontvangen een uitno-
diging. Tijdens de prijsuitreiking zetten
we hen in het zonnetje. Ook maken we
de winnaars van het eindklassement be-
kend. 

6 ALTENA

KORT

16 september

APPEL-
PLUKDAG
Een boomgaard bezoeken en zelf ap-
pels plukken (of peren, want dat is in
veel gevallen ook mogelijk). Dat kan tij-
dens de Landelijke Appelplukdag op za-
terdag16 september.

H
et thema is dit jaar ‘Fruit be-
reikbaar voor iedereen’. Van
jong tot oud: iedereen is wel-
kom. Ruim dertig Nederlandse

fruittelers doen aan dit initiatief mee. In
hun boomgaarden valt er van alles te bele-
ven, bijvoorbeeld het persen van appel-
sap, springen op een springkussen, een rit-
je in een pluktreintje, kleuren bij een te-
kentafel of een brocantemarkt. Daarnaast
heeft de Nederlandse Fruittelers Organisa-
tie (NFO), de coördinator van de Landelijke

Appelplukdag, op de website fietsroutes
staan die langs de deelnemende fruitbe-
drijven leiden. Zo wordt het helemaal een
gezond dagje uit! 

Tip: neem een tas of mandje mee en wat
kleingeld om uw geplukte fruit af te reke-
nen. De deelnemende fruitbedrijven, fiets-
routes en extra informatie vindt u op
www.landelijkeappelplukdag.nl.

O
p donderdag 23 november or-
ganiseert Ondernemend Alte-
na de BizAwards 2017 op Fort
Altena. Een evenement voor

en door ondernemers uit de regio, waar
samenwerken en verbinden de sleutel-
woorden zijn. Met de BizAwards worden
bijzondere ondernemers en succesvolle ta-
lenten in Altena zichtbaar gemaakt. Zij
worden gewaardeerd voor hun innovatie-
ve en ambitieuze ondernemerschap. Er
worden twee prijzen uitgereikt. Eén prijs is

voor gevestigd ondernemerschap en de
andere voor jong aanstormend talent. De
komende periode kunnen genomineerden
aangedragen worden. De vakkundige jury
beoordeelt deze genomineerden. De vak-
jury bestaat uit afgevaardigden uit de
overheid en ondernemers uit verschillen-
de branches. De BizAwards zijn het mo-
ment om de ondernemers uit Altena te
ontmoeten. Meer informatie en aanmel-
den kan via ondernemendaltena.nl  



Rabo Leden Event in nieuw jasje

7

O
ok dit jaar is er in november
het Rabobank Leden Event.
Dit jaar is het evenement in
een nieuw jasje gestoken.

Er zijn twee events: De Vitamine Kantine
en de ‘Trots op Altena’-tour. De Vitamine
Kantine geeft vitamines voor uw 

carrière en in de vorm van eten. Zo kunt u
workshops volgen over netwerken en een
ondernemersplan schrijven, uw cv laten
checken en een professionele profielfoto
laten maken. Lees ook de column op pagi-
na 39 van deze Dichterbij.

De ‘Trots op Altena’-tour leidt u door het
mooie Altena. U brengt dan een bezoek
aan een bedrijf in de regio. Misschien wel
aan een bedrijf waar u altijd al eens achter
de schermen wilde kijken. Via e-mail ont-
vangt u binnenkort voor één van de twee
events een uitnodiging. 

Rabobank miniMasters

GESLAAGD

E
ind 2016 en begin 2017 namen
een 20-tal enthousiaste onderne-
mers uit Altena deel aan de mini-
Master. Een reeks van 8 colleges

verzorgd door de Rabobank Ondernemers
Academie, de Coöperatiefabriek en Rabo-
bank Altena. Onderwerpen als Persoonlijk
Leiderschap, Financieel Management en
Innovatie werden behandeld door gere-
nommeerde docenten. De Rabo miniMas-
ter is er voor ondernemers die hun kennis
willen verbreden, zich willen laten inspire-
ren en het tijd vinden voor persoonlijke en
zakelijk groei. Daarnaast ontstaat er door
het contact met andere ondernemers een
natuurlijke kennisoverdracht en verbin-
ding. Wilt u als ondernemer meer weten
over de miniMaster die in het najaar van
2017 start? Neem dan contact op met ons
via Bedrijven.altena@rabobank.nl of bel
naar (0183) 50 76 00.

RUNDVEE 
RELATIEDAGEN
Van 28–30 november 2017 

vinden de Rundvee & Mechani-

satie Vakdagen plaats in de

Evenementenhal in Gorinchem.

Het grootste agrarische kennis-

en contactplatform. Onze food-

en agricollega’s ontmoeten u

graag. 

MARITIME INDUSTRY
Van 11 tot 13 mei vond de 

Maritime Industry 2017 plaats.

Ook Rabobank was aanwezig

met een stand in de WMI-

straat. Graag ontmoeten wij u

als maritime ondernemer op de

beurs van 2018! Deze vindt

plaats van 29-31 mei.

WORKSHOP 
RABO BANKIEREN APP
Heeft u een smartphone of 

tablet, maar bent u niet bekend

met de Rabo Bankieren App?

Neem dan deel aan één van de

workshops Rabo Bankieren

App. De workshops zijn op ons

kantoor aan de Sportlaan 170

in Almkerk. Onze adviseurs 

Dagelijkse Bankzaken nemen u

aan de hand van verschillende

opdrachten mee door app. Een

overzicht van de datums vindt

u op www.rabobank.nl/altena.
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UW FINANCIËLE TOEKOMST

8 ALTENA

CURSUSSEN ONLINE BANKIEREN

‘Nu kan ik dus
internet-
bankieren!’Voor de een is het heel gewoon om via internet zijnbankzaken te regelen. Een ander ziet ertegenop. Datis niet nodig, weten Anneke en Trudy. Ze zijn na deeerste twijfels overtuigd van het gemak.
 TEKST: ELINE LUBBERTS  FOTO'S: MOKER

‘ Je hoort zo veel verhalen over fraude, dusdaarom ben ik voorzichtig.’ ‘Ik vrees dat ikhet overzicht verlies, te veel uitgeef enstraks rood sta.’ ‘Ik ben niet handig op decomputer, dus ik loop er het liefst met een groteboog omheen.’ Als de Rabobank klanten vraagtwaarom ze niet online bankieren, krijgt ze regel-matig dit soort reacties. Deze zaken zijn herken-baar en begrijpelijk maar gelukkig goed teweerleggen. 
ZELFVERTROUWEN Zo geeft online ban-kieren juist grip op je financiën omdat jesaldo-informatie actueel is. Ook neemt de frau-de in het betalingsverkeer af. Uit cijfers van deBetaalvereniging en de Nederlandse Verenigingvan Banken blijkt dat het aantal fraudegevallenzelfs met 43% daalde in 2016. Om zoiets be-langrijks als bankzaken te regelen op een com-puter of tablet is het voor klanten belangrijk omvan de Rabobank het vertrouwen te krijgen datze het kunnen. Dat zelfvertrouwen ontbreekt

namelijk vaak. Daarom geeft de Rabobank inheel Nederland cursussen online bankieren.Dan blijkt dat het online regelen van je bankza-ken ná het volgen van een cursus een stuk over-zichtelijker is. De ervaring leert datRabobank-klanten die zelfbewust aan de slaggaan met internetbankieren (op de computer)of met de Rabo Bankieren App (op de mobieletelefoon of tablet) snel merken dat het veelvoordelen heeft. Anneke Baak (68) deed de cur-sus en is daar erg blij mee: ‘Ik ben zo iemand diestapsgewijs nieuwe dingen leert. Zelf aan deslag gaan met een boekje werkt voor mij niet.Wat ik wel fijn vind, is om het samen te probe-ren met iemand die het al begrijpt. En dan nogeen keer. En nog een keer. En dan valt het kwart-je: nu kan ik dus internetbankieren!’ Baak besef-te dat ze aan de slag moest, maar vond het eengrote stap. ‘Niet alleen bankieren hoor, ook Fa-cebook, Google gebruiken en e-mailen zijn groteuitdagingen voor me. Maar ja, ik ben nog te jongom het allemaal aan me voorbij te laten gaan. Ik



Redenen waarom mensen

willen internetbankieren?

Elke keer naar een

Rabobank-vestiging gaan

kost tijd en moeite. Steeds

meer dingen gaan digitaal.

Ook als je online iets wilt

kopen, moet je kunnen in-

ternetbankieren. 

KENMERKEN
RABO INTERNET-
BANKIEREN
U beheert zelf uw geld.

U doet zelf uw over-

boekingen of checkt

hoeveel geld er op uw

rekening staat. Als u op

een werkdag vóór

15.00 uur geld over-

maakt, wordt het

meestal dezelfde dag

bijgeschreven. Re-

keningafschriften wor-

den 15 maanden opge-

slagen. Betalingen zijn

vooraf in te plannen.

Met een computer en

een internetverbinding

kunt u overal uw bank-

zaken regelen. In het

adresboek bewaart u al

uw contacten en reke-

ningnummers.

9

wil wel bijblijven. Wat me tegenhield om onlinete gaan bankieren? Ik was er heel erg bang voor.Ik vond het maar een onveilig idee. Toen ik eennieuwe computer kocht, die ik goed heb latenbeveiligen, durfde ik het wel. Sinds kort heb ikook een smartphone, maar die gebruik ik nietvoor mijn bankzaken. Online bankieren doe ikrustig thuis en dan kies ik liever voor een grootbeeldscherm.’ 
PERSOONLIJK CONTACT De wil om bijte blijven hoort de Rabobank vaker. Maar er zijnnatuurlijk meer redenen waarom mensen graagleren internetbankieren. Elke keer naar eenRabobank-vestiging gaan kost tijd en moeite.Steeds meer dingen gaan digitaal, dus mensenwillen zich klaarmaken voor de toekomst. Ookals je online iets wilt kopen, moet je kunnen in-ternetbankieren. Zo waren het hondenbrokken,die Trudy van der Veen-de Jong (66) over destreep trokken. ‘Het scheelde zo veel dat ik be-

sloot dat ik maar beter met de tijd mee kongaan. Het stond me in eerste instantie erg tegen,betalen met de computer. Ik vind persoonlijkcontact altijd belangrijk. Maar het een hoeft hetander natuurlijk niet in de weg te staan. Het wasjuist een dame bij de bank die me adviseerdeom me aan te melden voor de cursus onlinebankieren.’ Van der Veen is nu blij dat ze het ge-daan heeft. ‘Het zal nooit een hobby worden.Maar het feit dat ik nu zelf mijn zaken kan rege-len en dus geen beroep op anderen hoef te doen,geeft me een goed gevoel. Ik check nu dagelijkswat er op mijn rekening staat en weet dus pre-cies wat er binnenkomt en van afgaat. Ik bestelnu zelfs wel eens dingen die ik niet in de winkelkan vinden online. Het is een feestje dat het danthuisbezorgd wordt!’ 
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‘Iedereenmet een taal-vraag kanhier terecht’



Projectleider van Taalhuis

Altena, Merel van de Keer.

PROJECTEN IN BEELD
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PROJECTEN IN BEELD

Vitaal 
Altena Vitaal Altena, het initiatief van Rabobank om de leef-baarheid in de regio te vergroten, is succesvol.  
 TEKST: JOLANDA BERGHOEF FOTO'S: LISETTE DE RADE

V
itaal Altena heeft er toe geleid datde uitdagingen die voor de regiozijn omschreven, zijn opgepaktdoor verschillende projectgroepen.Taalhuis Altena, AltenaWerkt enBeleefAltena zijn projecten die metbehulp van Vitaal Altena flinke stappen voor-waarts hebben gemaakt. 

TAALHUIS ALTENA In de regio Altenaligt het aantal laaggeletterden tussen de 13% en16%. Hiermee scoort Altena hoog ten opzichtevan het landelijk gemiddelde. ‘Taalhuis Altenazet zich in om de laaggeletterdheid in de regioterug te dringen,’ zegt Merel van de Keer. Zij isnamens Bibliotheek CultuurPuntAltena project-leider van Taalhuis Altena. Merel: ‘Nederlandersdie moeite hebben met lezen en schrijven enmedelanders die Nederlands als tweede taal le-ren, vallen onder deze groep. Laaggeletterdenvinden het bijvoorbeeld lastig om formulieren36
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De projectgroep achter de

digitale platformen Altena-

Werkt en BeleefAltena be-

staat uit Fientje Bax (l), Bibi

Sillekens (m) en Mike Kwaai-

taal (r).

12 ALTENA

Altena is een prachtige 
gemeente om in te wonen, 

werken en recreëren. 
De projecten van 

Vitaal Altena zetten zich in
om dat te behouden.

in te vullen, staatnaamborden te lezen, te sollici-teren, te pinnen en digitaal te betalen. TaalhuisAltena is de plek waar iedereen met een taal-vraag gratis terecht kan. Volwassenen leren erbeter lezen, schrijven, spreken en omgaan meteen computer.’
TAALSPREEKUUR Taalhuis Altena orga-niseert in de bibliotheken taalspreekuren voormensen met een taalvraag. Merel: ‘Tijdens dezespreekuren adviseren goed opgeleide vrijwilli-gers welk aanbod iemand het beste kan gebrui-ken. Denk dan aan taallessen of trainingen diehelpen om digitaal wijzer te worden.’ Merel isserieus: ‘Moeite hebben met lezen en schrijvenheeft grote gevolgen. Wanneer iemand informa-tie niet goed begrijpt, is de kans groot dat jeminder zelfredzaam, minder sociaal actief enminder gezond bent dan geletterde mensen. Jevindt minder snel een baan en je hebt mindergrip op geldzaken. Uit cijfers blijkt dat taalpro-jecten zoals Taalhuis Altena de positie van laag-geletterden op de arbeidsmarkt en in de samen-leving versterken. Door te kunnen lezen enschrijven red je je beter in je omgeving en kun jemakkelijker meedoen in de maatschappij.’
 SAMEN Taalhuis is een initiatief van deStichting Lezen en schrijven. Taalhuis Altenawerkt nauw samen met SeniorWeb, Vluchtelin-genwerk, Gratis Shoppen Werkendam, de ge-meenten, Rabobank Altena en ROC DaVinci.   Merel: ‘De wisselwerking tussen deze partijenzorgt ervoor dat alle kennis en faciliteiten aanboord zijn om laaggeletterden op een laagdrem-pelige manier gratis te helpen. Vitaal Altenaheeft Taalhuis echt in een versnelling gebracht.Samen bereik je nu eenmaal meer.’
ALTENAWERKT EN BELEEFALTENA Regio Altena lijkt niet aan de landelijke trendvan vergrijzing en ontgroening te ontkomen.Naar verwachting is in 2040 nog maar 1 op de 5mensen in de regio jonger dan 20 jaar. 1 op de 4is ouder dan 65 jaar. De projectgroep achter dedigitale platformen AltenaWerkt en BeleefAlte-na wil deze trend doorbreken door jongerenvoor de regio te behouden. Fientje Bax is kar-trekker. De dagelijkse uitvoering ligt bij Mike



DOE MEE MET 
VITAAL ALTENA
Bent u enthousiast over

een project van Vitaal Al-

tena? Draag dan bij aan

het succes. U bent van

harte welkom als vrijwilli-

ger. Meld u aan. Op Lin-

kedIn wordt u lid van de

groep ‘Vitaal Altena’ en u

geeft aan waar u aan mee

wilt doen. Wilt u eerst

meer informatie? Stuur

dan een  bericht naar

Communicatie.altena@

rabobank.nl.

13

Kwaaitaal en Bibi Sillekens. Mike: ‘AltenaWerkten BeleefAltena bouwen aan een netwerk voorén vooral door jongeren. Wij willen jongeren la-ten zien hoeveel kansen er in Altena zijn op hetgebied van werken, wonen en recreëren. Wijdoen dit door kennisinstellingen, bedrijven,werkzoekenden en zorginstellingen bij dit pro-ject te betrekken.’ Bibi: ‘Wij onderzoeken ookwat de belangrijkste redenen voor jongeren zijnom in de regio te blijven of te vertrekken. Daar-naast is oud-decaan Paul van der Pol een onder-zoek gestart; jaarlijks worden dertig jongerenuit het eerste jaar van het voortgezet onderwijsbenaderd om gedurende 18 jaar te worden ge-volgd. Dit grootschalige onderzoek brengt de re-denen achter de keuzes die jongeren maken tenaanzien van wonen en werken in Altena inkaart.´
AANBOD ‘AltenaWerkt biedt ondernemersde mogelijkheid om zich op een aansprekendemanier aan jongeren te presenteren,’ zegt Mike.‘Het vacatureaanbod is helemaal gericht op jon-

geren. Hierdoor kunnen vraag en aanbod elkaarmakkelijker vinden.’ ‘BeleefAltena laat zien water te doen is in de regio,’ vertelt Bibi. ‘Door hetbrede aanbod te laten zien, helpen we jongerenover de dorpsgrenzen kijken. Hiervoor zettenwij social media actief in. Kijk dus vooral eensop onze Facebookpagina.’ Mike: ‘Met de combi-natie van AltenaWerkt en BeleefAltena laten wijjongeren zien dat Altena een plek is waar je metveel plezier kunt wonen en werken.’ Fientje: ‘Debegeleiding vanuit Vitaal Altena heeft ons gehol-pen de juiste focus in het project aan te brengen.En het heeft ons bovendien waardevolle contac-ten opgeleverd. Hierdoor wordt AltenaWerktbreed gedragen. Daar zijn wij echt heel blij mee.’ (Be)Leefkalender, Wonen in de toekomst,DEcAB, Altena Participerende Samenleving –GSW, Blauwe zone en Duurzaam Bouwen zijnprojecten die mede met steun van Vitaal Altenabijdragen aan de leefbaarheid in de regio.

}nl%D~
}nl%D~
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INNOVATIE

14 ALTENA

In de agrarische, bouw- en energiesector leeft innovatie als nooittevoren. De vraag is of alles wat de theorie belooft ook in de prak-tijk werkt. Campus Almkerk geeft ontwikkelingen het laatste zetje.
 TEKST: BART KIN FOTO'S: FRANS JAN FORTUNATI

DOET IE ’T OF
DOET IE ’T NIET

H et is een apart slag ondernemers,Arend en Simone Koekkoek. Zij stu-deerde HTS Bouwkunde, hij Elektro-techniek. Samen delen ze het rotsvas-te vertrouwen dat wat ieder ander onmogelijkacht, wel degelijk mogelijk is. Gewoon door hette doen. In kleine stappen zichtbaar en bruik-baar resultaat boeken. Anders denken en doenis het businessmodel waarmee het koppel Inno-vatiecentrum De Campus in Almkerk runt. Datgebeurt met een gedrevenheid die ongekend is.Ze doen het overigens niet alleen. Twaalfcollega’s werken mee in en rond de voormaligeboerenschuur die overduidelijk ‘under con-struction’ is. Dit geldt voor het hele terrein datde komende jaren een metamorfose ondergaattot ‘Innovatiecentrum voor duurzaamheid enlandbouw’. Techniek zien ze als de grote gang-maker achter innovatie. Precies daarmee helpenze andere ondernemers om de laatste stap naarde markt te zetten. De praktijktest levert het  ultieme bewijs: doet ie ’t of doet ie ’t niet? Hoe

ver dit gaat, grenst – in lijn met wat hierbovenstaat – aan het onmogelijke.
GROEIEN EN KRIMPEN Arend en Simo-ne komen woorden tekort om alles waar ze meebezig zijn te duiden. Rechtsachter een proefop-stelling met solar tubes van verschillende leve-ranciers om een boiler te voeden. “Moet je ditChinese spul zien, werkt voor geen meter. Dietwee buizen daar, dat is topkwaliteit.” Zo springtde rondleiding van de hak op de tak. “Deze vloerhier, twee centimeter dik beton en kwalitatiefhonderd procent gelijkwaardig aan de vijftiencentimeter dikke plaat in een regulier woon-huis. Moeten we niet meer doen. Absoluut over-bodig en niet warm te stoken.” Links naast deschuur staat de ‘One’. Dat is een nieuw conceptvoor een compact woonhuis (48 m2), van bouw-kundig aannemer Heijmans. Een huis dat letter-lijk met de bewoners meegroeit en krimpt. In-dustrieel, flexibel én demontabel. “Als straksjouw dochter in Amsterdam gaat studeren,neemt ze haar kamer gewoon mee.”
HOGER DOEL Achter de plannen schuilteen hoger doel. De gezamenlijke missie geldt alsopstap naar een zelfvoorzienende samenleving.“Een dak boven je hoofd, eten en werk. Niet al-leen voor jou, maar voor de toekomst van onzekinderen en kleinkinderen. Daarom moeten weduurzaam omgaan met de wereld waarin we le-ven en als het even kan hieraan een bijdrage le-veren. Moeder aarde beter achterlaten dan wehaar hebben gekregen. Het morgen anders doendan vandaag.”

Arend Koekkoek runt samen

met zijn vrouw Simone Inno-

vatiecentrum De Campus in

Almkerk.
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HET NIEUWE 
BANKIEREN 
 TEKST: RIJAN VAN LEEST FOTO: FRANS JAN FORTUNATI

H
eeft u hulp nodig bij het regelen vanuw bankzaken en kunt u zelf nietnaar de bank komen? Dan komen wijop afspraak bij u thuis. Onze mobieleadviseurs helpen u dan met uw dagelijkse bank-zaken, zoals het openen van een rekening of hetregelen van een volmacht. ‘Zo zijn we voor      iedereen bereikbaar en dichtbij’, legt adviseur     Marieke Branderhorst uit. ‘Ook voor klantenwaarvoor het lastig is om naar ons kantoor tekomen.’ Een afspraak maken met een mobieleadviseur is heel eenvoudig. De klant belt of mailtnaar de bank en geeft aan welke bankzaken hijof zij wil regelen. Vervolgens wordt de klant te-ruggebeld en wordt er een afspraak gemaakt.Adviseur Lydia den Hertog: ‘We proberen daneen adviseur uit hetzelfde dorp in te plannen.Dat geeft een vertrouwd gevoel.’ Er zijn geen ex-tra kosten verbonden aan het bezoek van eenmobiele adviseur. Via de Rabo Bankieren App regelt u zelf uwbankzaken via uw smartphone of tablet. Steeds

meer klanten, ook ouderen, willen gebruikma-ken van deze app. Daarom organiseert Rabo-bank Altena workshops waarin de app wordtuitgelegd. De bijeenkomsten staan open voorklanten van alle leeftijden. Een uur voorafgaandaan de workshop kunnen deelnemers die de appnog niet op hun smartphone of tablet hebbengeïnstalleerd, bij een van de medewerkers te-recht voor hulp daarbij.  Tijdens de workshop legt een van onze advi-seur uit waarvoor u de Bankieren App kunt ge-bruiken en hoe u dat zo veilig mogelijk doet. ‘Sommige deelnemers vinden het best span-nend,’ ervaart adviseur Ella van der Linden,‘maar als ze ermee vertrouwd raken, zijn zevaak erg enthousiast. Een aantal klanten heeftzelfs al meerdere keren de workshop gevolgd.Zij willen zo op de hoogte blijven van de nieuw-ste functies in de app.’ De workshops zijn ookvoor de adviseurs inspirerend: ‘Op zo’n avondleren we onze klanten beter kennen en ontstaater persoonlijker contact.’  

MEER INFORMATIE
Op www.rabobank.nl/

altena vindt u de data

en tijdstippen van onze

workshop Rabo Bankie-

ren App en de cursus

Internetbankieren. Wilt

u hieraan deelnemen?

Of wilt u een afspraak

maken met één van on-

ze mobiele adviseurs?

Bel (0183)50 75 00 of

stuur een e-mail naar

Particulieren.altena@

rabobank.nl 

UW BANKZAKEN
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Voor ons is het de gewoonste zaak van de wereld.Maar wereldwijd hebben twee miljard mensen geenbankrekening. Daarom is het voor iedereen toegan-kelijk maken van financiële diensten zo belangrijk. 
BRON: NVB, WERELDBANK, OESO, NIBUD-SCHOLIERENONDERZOEK 2016 TEKST: MPG.

WERELDWIJD HEBBEN TWEE MILJARD

MENSEN (RUIM 25%) GEEN TOEGANG

TOT EEN BANKREKENING. /// GEBREK AAN

GELD WORDT DOOR 59% VAN DE VOL-

WASSENEN GENOEMD ALS REDEN. /// 

VOORAL VROUWEN EN ARME MENSEN

BUITEN DE GROTE STEDEN ZIJN OVERVER-

TEGENWOORDIGD. /// IN CONFLICTGE-

BIEDEN IS 80% VAN DE VOLWASSENEN

UITGESLOTEN VAN HET FINANCIËLE SYS-

TEEM. /// IN NEDERLAND HEEFT 99% VAN

DE BEVOLKING EEN BANKREKENING. /// 

5% VAN DE NEDERLANDSE SCHOLIEREN

(12-18 JAAR) GEEFT AAN GEEN BANK-  

REKENING TE HEBBEN.
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Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemden onze leden      op hun favoriete vereniging of stichting. Zwembad Bijtelskil enDierenambulance Altena kregen de meeste stemmen. 
 TEKST: RIJAN VAN LEEST FOTO'S: FRANS JAN FORTUNATI

De stemmen 
zijn geteld

ker zijn, omdat zij leden hebben. Bij andere Ra-bobanken waar de campagne al eerder werd ge-voerd, bleek echter dat de ‘underdogs’ vaak ver-rassend veel stemmen kregen. Ook in Altenableek dat het geval. De meeste stemmen werdenuitgebracht op Stichting Zwembad Bijtelskil, ge-volgd door Stichting Dierenambulance Altena. 
ZWEMBAD BIJTELSKIL Rita van ’t Ver-laat, secretaris van Stichting Zwembad Bijtelskil,had niet verwacht dat zo veel leden zouden kie-zen voor ‘haar’ zwembad. ‘Hoewel de kwestiewel enorm leeft onder de Sleeuwijkse bevol-king’, merkt ze op. Ze doelt daarmee op de be-zuinigingen die het buitenbad vanaf 2019 tref-fen. ‘Daarom is er een steungroep opgericht: DeVrienden van Bijtelskil, een initiatief van vooraljonge mensen’, vertelt Rita. De steungroep orga-niseert activiteiten, zoals Camping Bijtelskil: eennachtje kamperen bij het zwembad. Bovendiendraagt de groep ook met mankracht bij in hetonderhoud.

COÖPERATIE

18 ALTENA

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

E
en deel van de winst van RabobankAltena vloeit terug in de maatschap-pij. Daarvoor bestaan verschillendefondsen. Dit jaar is daar de Rabo-bank Clubkas Campagne aan toege-voegd. In mei stemden 2.880 ledenvan Rabobank Altena tijdens deze campagne ophun favoriete vereniging of stichting. Elk lidmocht vijf stemmen verdelen, waarvan maxi-maal twee op dezelfde organisatie. Zo bepaal-den onze leden hoe het donatiebedrag van vijf-tigduizend euro werd verdeeld.Ook volgend jaar organiseren we de Rabo-bank Clubkas Campagne. Klanten die willenstemmen, maar nog geen lid zijn van RabobankAltena, kunnen op www.rabobank.nl/leden eenlidmaatschap aanvragen.Dit jaar namen 143 verenigingen en stichtin-gen uit Altena deel aan de Rabobank ClubkasCampagne. Enkele stichtingen vroegen zich vante voren af hoe zij stemmen zouden kunnenwerven. Voor verenigingen zou het gemakkelij-



Via de Facebookpagina van De Vrienden vanBijtelskil is promotie gemaakt voor de deelnamevan Bijtelskil aan de Rabobank Clubkas Campag-ne. Verder werd er nog een poster opgehangenbij de ingang van het zwembad. Meer was erniet nodig om bezoekers van het zwembad ende bevolking te motiveren hun stem op Bijtelskiluit te brengen. Het is tekenend voor de betrok-kenheid van de inwoners. ‘Zo is het zwembadook ontstaan’, weet Rita. ‘Begin jaren zeventigwerd duidelijk dat een zwembad in Sleeuwijkhaalbaar was als de inwoners er zelf ook aanzouden bijdragen. Er werd toen maar liefst hon-derdduizend gulden opgehaald. Hoewel dit eenandere situatie is, is het heel fijn dat we ook nuweer kunnen rekenen op hun steun.’De bijdrage uit de Rabobank Clubkas Cam-pagne gaat de stichting besteden aan activitei-ten en sport- en spelmaterialen. ‘We hebben eenglijbaan, maar we willen het zwembad interes-santer maken voor de jeugd. Daarom willen weonder andere loopmatten, vlotten en opblaas-

ballen aanschaffen. Tijdens de Zwemvierdaagsehuren we luchtkussens.’‘Het zwembad is eigenlijk niet uit Sleeuwijkweg te denken. We zijn vier maanden per jaargeopend en wordt er volop gebruikgemaakt vanhet zwembad. Om zeven uur ’s ochtends staande eerste kinderen al klaar voor hun zwemles.Driekwart van hun ouders heeft ook lerenzwemmen in Bijtelskil. Dat is toch bijzonder?’ 
DIERENAMBULANCE Ook Stichting        Dierenambulance Altena ontving een flink be-drag uit de Clubkas. ‘Dat is meer dan welkom’,merkt Joost Evenhuis van de dierenambulanceop. ‘We zijn afhankelijk van donaties, want wehebben geen structurele inkomsten.’ Ook huncampagne vond met name plaats op Facebook.Ze maakten banners en plaatsten berichten,waarin ze hun deelname aan de Rabobank Club-kas Campagne onder de aandacht brachten. ‘So-wieso is Facebook een belangrijk medium voorons. We kunnen niet meer zonder.’
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Zo weet de dierenambulance haar volgers bijhun activiteiten en noodhulp te betrekken. ‘Ge-middeld rijden we zo’n 350 keer per jaar naareen dier in nood. Soms staan we een paar dagenstil en de volgende dag rijden we opeens van hotnaar her’, schetst zijn vrouw Roseline de hectiekvan de dierenambulance. ‘Jaarlijks krijgen wezo’n zestienhonderd telefoontjes binnen’, valtJoost haar bij.Dierenambulance Altena is 24 uur per dag,zeven dagen per week bereikbaar. ‘Soms missenwe een oproep, omdat we dan bijvoorbeeld netaan het rijden zijn, maar we bellen altijd terug.’Het team bestaat uit zes vrijwilligers. Joost: ‘Ei-genlijk is dat te klein. We zijn daarom ook drin-gend op zoek naar wat extra handen.’ Joost enRoseline hebben immers ook beide een fulltimebaan. Daarom dragen ook hun zes kinderen eensteentje bij in de verzorging van de dieren.De dieren worden allemaal opgevangen inen rondom hun eigen woning aan de Maasdijkin Rijswijk. Daar verblijven nu permanent zo’n

84 dieren. Bovendien zijn er altijd een aantalwilde dieren aanwezig, die na hun herstel weerworden uitgezet in de natuur.Het is een nobele maar dure zaak waar zezich voor inzetten, beseffen Joost en Roseline el-ke dag weer. ‘Onze grootste kostenpost is de die-renarts. Wij betalen de rekening als de eigenaarvan een dier niet bekend is’, legt Roseline uit.Ook voer voor de dieren en brandstof voor deambulance slurpen een groot deel van het bud-get op. De donatie uit de Rabobank ClubkasCampagne besteden ze aan volières en nieuwehokken voor de wildopvang. Roseline: ‘Mocht erdaarna nog wat geld over zijn, dan besteden wedat aan medicijnen voor de dieren.’

20 ALTENA



Veilig inloggen
met iDINVia iDIN veilig en makkelijk uw  identiteit verstrekken en gegevens  delen. Dat kan sinds 1 januari.  Rabobank gaat nog een stap verder.Een update van Joost Janse.

 TEKST: MENNO DE BOER

MEER WETEN?
www.rabobank.nl/idin

www.rabobank.nl/bedrij-  

ven/online-zakendoen. 1
Wat is iDIN? ‘Dat is een door de Ne-derlandse banken ontwikkelde me-thode,' vertelt productmanager JoostJanse, 'die het mogelijk maakt om opeen veilige en makkelijke manier in teloggen op websites of apps van derden. Ookwordt het zo mogelijk om op een gecontroleer-de manier een aantal belangrijke gegevens tedelen, zoals uw adres of leeftijd. De Belasting-dienst maakt al gebruik van deze nieuwe inlog-mogelijkheid. Onze ambitie? iDIN moet de nieu-we standaard worden waar bijvoorbeeld ookwebwinkels en verzekeringsmaatschappijen ge-bruik van maken.’

2
Hoe werkt iDIN? ‘Dankzij iDIN is hetniet meer nodig om als burger of con-sument allemaal verschillende ge-bruikersnamen en wachtwoorden inte voeren. Het inlog- en identificatie-proces verloopt immers via de bekende en veili-ge procedures en middelen van de bank, zoals

de Rabo Scanner en eind 2017 ook via een 5-cij-ferige code of TouchID met uw telefoon. Ookhebben we veel aandacht besteed aan uw priva-cy: als klant heeft u de volledige regie. Er wordtdus geen informatie gedeeld als u daar niet ex-pliciet toestemming voor geeft.’

3
Hoe kan ik het gebruiken? ‘Als uvoor gebruik van iDIN kiest, vragenwe u om de Rabo Scanner te gebrui-ken: de allereerste keer voor het acti-veren en elke volgende keer voor hetinloggen en het (eventueel) delen van data. Eneind 2017 kan dit ook via een 5-cijferige code ofTouchID met uw telefoon.’

4
Wat doet de Rabobank nog meer?'iDIN wordt via Rabo eBusiness aan-geboden aan zakelijke klanten zoalsverzekeraars en energiebedrijven.Rabo eBusiness vormt voor deze be-drijven dan de stekker naar meer inlogdienstennaast iDIN zoals DiGiD, Google en Facebook. Ookde mogelijkheid om digitaal contracten te latentekenen en archiveren op een website kan viadezelfde ‘stekker’ mogelijk worden gemaakt. Zohelpen we onze zakelijke klanten om aan te ha-ken op de kansen die digitalisering hen biedt.De makkelijke ‘stekker’ biedt dan in de nabijetoekomst meer diensten die de online klantreisop websites en apps zal verbeteren’

5
Is dat een logische stap? 'Als bankhebben we al jarenlang ervaring methet beveiligen van online betalings-verkeer. Daar gelden uiteraard heelstrenge eisen voor. Voor ons is hetdus niet meer dan logisch dat we nu aanvullen-de diensten ontwikkelen om ook andere digitaletransacties te vergemakkelijken. Op die manierbouwen we mee aan een digitale wereld waarinbedrijven, overheden, organisaties en consu-menten makkelijker en veiliger zaken kunnendoen en informatie kunnen uitwisselen.’

DE BLIK VOORUIT
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De grote belofte van smart

farming is dat de hogere op-

brengst gepaard gaat met

verduurzaming.

AGRARISCHE SECTOR

23

MELKVEEBEDRIJF 

Bijna alles 
automatischSmart farming is het antwoord op de stijgende vraag naar voedsel.Christian van Winden (38) en Saskia Kemmere (32) ondernemenal slimmer.  
 TEKST: BART KIN FOTO'S: FRANS JAN FORTUNATI

H
et is bijna onvoorstelbaar om tezien hoe ‘normaal’ broer en zusVan Winden het geavanceerdemelkveebedrijf van de familie inAlmkerk ervaren. De Bloem-plaathoeve is – zoals dat zo mooiheet – helemaal ‘state of the art’. Maar liefst 350koeien van pasgeboren tot volwassen exempla-ren van het Fries Hollandse ras, verblijven hierpermanent als verwende toeristen in een vijf-sterren all-inclusive resort. De dames doen enlaten precies wat ze zelf willen in de hypermo-derne stal. Het voer ligt klaar in de troggen,schoon drinkwater is 24/7 én in ruime mate be-schikbaar. De deur gaat automatisch wagenwijdopen als het weer dit toelaat. Het is bekend datKlara en haar vriendinnen niet graag in de vollezon staan. Als het buiten te warm is, blijven zeheerlijk eigenwijs binnen luieren. Zodra eenwolk aan de hemel verschijnt, marcheren de da-mes strak in het gelid naar buiten. Ongestoord

natuurlijk. Sterker nog, het pad dat ze daarvoormoeten bewandelen, wordt de hele dag keurigschoongemaakt door een volautomatische veeg-machine. Rust, reinheid en regelmaat regeert! 
CONDITIESCAN Terug in de stal onder-gaan de koeien geheel naar eigen wens eenheerlijke massage van rug en schouders. Dit ge-beurt onder één van de elektrisch aangedrevenborstels in de stal. Oké, de melkrobot bestaat almeer dan dertig jaar, maar bij de nog geen driejaar oude Bloemplaathoeve, staat de allernieuw-ste. Het melken verloopt volledig geautomati-seerd zonder dat daarbij ook maar één mensen-hand nodig is. Terwijl de onbewerkte versemelk in de koeltank stroomt, is de conditie vanMartha en haar zusters piekfijn van top tot teengescand. Een signaal van het computersysteemgeeft aan dat Dora II vandaag een lichte verho-ging heeft of dat haar melkproductie wat terug-valt. “En dan ben je er dus heel vroeg bij”, slaat36
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Christian van Winden (l) en

Saskia Kemmere (r): ‘Het

blijft gewoon hard werken.

Een weekendje weg is nog

steeds een zeldzaamheid.’

24 ALTENA

Door het toenemende 
gebruik van ICT in de 

agrarische sector 
verandert het 

boerenbedrijf sterk. 

Christian de spijker op zijn kop. “De computervertelt ook wat het beste moment is voor devoortplanting. Achter de robots en de computergaat een laboratorium schuil. Daardoor kunnenwe voordat een vervelende kwaal als uierontste-king zich openbaart, al ingrijpen. Zo raken weniet afhankelijk van de penicillinespuit.” Alsofhet de normaalste zaak van de wereld is:  “Ach,zo spannend is het nou allemaal ook weer niethoor.” Zus Saskia praat net als haar broer opval-lend nuchter over de moderne technologie dieaan de basis staat van de melkveehouderij. “Hetblijft gewoon hard werken. En een weekendjeweg is nog steeds een zeldzaamheid. Aan de an-dere kant vieren we alle dagen vakantie. We mo-gen elke dag middenin de natuur met onze die-ren werken, wat wil je nog meer?” 
ZAAIEN EN OOGSTEN Even lijkt het datde automatisering geen verlichting brengt. Alsofdoor smart farming het harde werken op demelkveehouderij niet verandert. Het tegendeelis waar. De Bloemplaat is namelijk een flink be-drijf dat in theorie op een tweekoppige beman-ning draait. Tweekoppig! Want de gepensio-neerde vader van Saskia en Christian draait metzijn eveneens AOW-gerechtigde broer nog me-nig uurtje mee op de boerderij. “Maar dat ismeer uit liefhebberij”, knipoogt Christian. “Wehebben naast de opstallen nog 134 hectare landwaar voer voor de koeien op staat. Voornamelijkgras, een beetje suikerbieten en nog wat tarwe.Dat levert voldoende op voor de balans in hetdagelijkse rantsoen voor de koeien. We houdenzelfs nog wat over voor de verkoop.”    
HET DAK OP De Bloemplaathoeve krijgtbinnenkort nog een extra functie. De twee on-dernemende agrariërs zijn namelijk oprecht be-gaan met het milieu en dragen waar mogelijkeen steentje bij. Bij de nieuwbouw is al een ge-deelte van het dak benut voor de opwekking vanzonne-energie. De resultaten zijn meer dan be-vredigend. Saskia en Christian zijn vastbeslotenom dit najaar opnieuw een grote slag te makenen de enorme dakvlakken met zonnepanelen te



SMART FARMING
Smart farming staat in

het teken van technolo-

gie, data en algoritmes.

Technologie automati-

seert processen, big data

vertelt wat er gebeurt, al-

goritmes zetten die ge-

gevens om in beslissin-

gen en maken de pro-

ductie, verwerking en

distributie van voedsel

sneller en nauwkeuriger.

De Rabobank voorspelt

dat door het monitoren

van vee en gewassen de

productiviteit van de sec-

tor met vijf procent stijgt.

25

bedekken. Dit leidt dan tot de opwekking vannaar schatting 450.000 kilowattuur groenestroom per jaar. “Dan zijn we ook ruimschootszelfvoorzienend. Als straks de nieuwe installatieop de daken ligt, leveren wij daarnaast nog eensvoldoende stroom voor 150 huishoudens. Hetgaat over een forse investering kan ik je vertel-len. Dat doen we niet zozeer voor onze eigenportemonnee, maar voor de planeet. Zo levertDe Bloemplaathoeve een bijdrage aan een betermilieu. Dat daar een beetje rendement op zit, ismooi meegenomen.”     
KENNIS DELEN “Natuurlijk heeft smartfarming de toekomst”, haakt accountmanagerGerard Kemkes van Rabobank Altena in. “Maardit betekent niet dat het voor iedere agrarischeondernemer geschikt is. De kracht van Christianen Saskia is dat ze in staat zijn om grip te hou-den op het bedrijf. In alle opzichten, want ze be-wijzen ook innovatief te zijn met de plannenvoor nog meer zonnepanelen. Het verhaal smart

farming reikt in de praktijk veel verder dan ken-nis over mechanisering en automatisering ver-garen en toepassen. Waar het ècht op neerkomten alles mee begint, is agrarisch vakmanschap.Als je dat niet beheerst, dan helpt smart farminghet bedrijf ook niet vooruit. Daarom streven webij Rabobank ook naar het delen van kennis. Ommet elkaar vooruitgang te boeken.”
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SPECIAAL VOOR ZZP’ERS

26 ALTENA

SPECIAAL VOOR ZZP’ERS

Boekhouden 
met TellowVoor veel zzp’ers is dat een klus waar ze tegenaanhikken. Uitbesteden kan, maar ook dan moet de ad-ministratie goed bijgehouden worden. De oplossingvoor die veelvoorkomende frustratie: Tellow.
 TEKST: MENNO DE BOER FOTO'S: RABOBANK

E en grotendeels geautomatiseerde boek-houding die direct aan de zakelijkebankrekening is gekoppeld. Dat is      Tellow, een innovatie van de Rabobank.Via de website en een mobiele app krijgen zelf-standig ondernemers de nodige hulp om hunboekhouding pico bello op orde te krijgen. Endat zonder stress en zonder dat ze daarvoorveel tijd kwijt zijn. Sterker nog: Tellow is dusda-nig slim opgezet dat boekhouden voortaan ge-woon tussen de bedrijven door gebeurt. Dat be-spaart de zzp’er dus een tijdrovende klus aanhet eind van het kwartaal. 
INPUT VAN ZZP’ERS ZELF Het begonmet een oplossingsgerichte vraag: hoe kunnenwe boekhouden makkelijker en intuïtiever ma-ken voor zelfstandig ondernemers? Tijdens dezoektocht naar antwoorden sprak het Tellow-    team met veel zzp’ers. Een testfase zorgde ervervolgens voor dat Tellow nu goed op specifie-ke wensen inspeelt, zoals het verleggen van btw.

RONDSLINGERENDE BONNETJES ‘Dat verleggen van btw komt in mijn branche in-derdaad voor’, vertelt timmerman Roel van derWouw, een Tellow-gebruiker van het eerste uur.‘Als ik word ingehuurd via een ander bouwbe-drijf stuur ik hen een factuur zonder btw. An-ders moeten zij dat tweemaal afdragen.’Toen van der Wouw na de ROC als zelfstan-dig ondernemer aan de slag ging, wist hij weinigvan boekhouding. Dat was dus een uitdaging. ‘Erslingerden altijd wel wat tankbonnetjes rond inmijn bus.’ Via via hoorde hij over Tellow. Als hijnu met zijn zakelijke rekening tankt, krijgt hijeen melding op zijn mobiele telefoon: een ver-zoek om het bonnetje te fotograferen. Daarnaleest Tellow het bonnetje uit en worden de ge-gevens direct in de administratie verwerkt. Degebruiker krijgt dat boekingsvoorstel te zienmet de vraag of hij akkoord is. Aanpassen kanuiteraard ook. 
ADMINISTRATIE Eerder dit jaar was er al



Bij veel mensen slingeren

er wel wat bonnetjes rond.

Tellouw leest bonnetjes uit

en de gegevens worden di-

rect in de administratie

verwerkt.

Tellow-gebruikers kun-

nen tussen de bedrij-

ven door hun admini-

stratie bijhouden en al-

tijd en overal facture-

ren. Tellow laat vervol-

gens ook weten of een

factuur betaald is of dat

het tijd is om een al

voorbereide betaalher-

innering te versturen.

Ook kan je real time je

actuele saldo, verwach-

te btw en openstaande

bedragen checken. En

de de btw-aangifte?

Die zet Tellow elk kwar-

taal al klaar. Afhankelijk

van het gebruik kost

Tellow tussen de 12,50

en 35 euro per maand. 
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een bètaversie actief en afgelopen juni is Tellowofficieel gelanceerd. En daar kunnen zzp’ersecht hun voordeel mee doen, vindt van derWouw. ‘Ik zie nog zo veel ondernemers hanne-sen met bonnetjes in schoenendozen. Tellowmaakt daar een eind aan en biedt bovendienmeer inzicht.’Gemak en tijdsbesparing. Dat zijn volgenseen andere Tellow-gebruiker, Klazina Jellema,eigenaresse van Health Coach Dokkum, de grotepluspunten ervan. ‘Het aanmaken en versturenvan een factuur gaat heel eenvoudig. Ik zie pre-cies wie er al heeft betaald en wie ik een beta-lingsherinnering moet sturen. En wanneer ikeen rekening binnenkrijg, kan ik dat bestanduploaden en direct in mijn administratie ver-werken. De tijd die ik zo bespaar, kan ik nu be-steden aan het helpen van cliënten.’

ZIE OOK:

WWW.RABOBANK.NL/

TELLOW
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Veel Nederlandse bedrijven die starten met internationaal zaken-doen vinden het lastig om een lokaal netwerk op te bouwen, inter-nationale partners te vinden en buitenlandse wet- en regelgevingte doorgronden. Uw Rabobank-accountmanager weet raad!
 TEKST: SUZANNE BERGMAN FOTO'S: CAROLYN RIDSDALE

Zakendoen in het
buitenland: waar
te beginnen?

W ie met zijn bedrijf de grens overwil – of dat nou is om te importe-ren, exporteren of een nieuwe ves-tiging te openen – en op zoek isnaar advies, klopt als eerste aan bij zijn of haaraccountmanager van de Rabobank. De eigen ac-countmanager helpt Nederlandse ondernemersop weg in het buitenland. Hij biedt ondersteu-ning bij vragen over de financiering voor de bui-tenlandse plannen, een exportstrategie,bedrijfsrisico’s in het buitenland en internatio-naal betalingsverkeer. Eventueel kijkt een inter-national finance manager mee naar de beste        financieringsmix.  Ook kan hij hen in contactbrengen met de International Desks in zeven-tien landen op zes continenten. Deze zijn volle-dig gericht op het ondersteunen van Nederland-se ondernemers in alle sectoren en bedrijfs-groottes. De Nederlandstalige landenspecialis-ten van de International Desks kunnen inhoude-lijke vragen over het land van keuze beantwoor-den. Ze spreken de lokale taal, kennen de markt,

manier van zakendoen en wet- en regelgevingter plekke. Ze bieden advies en helpen onderne-mers aan de juiste introducties ter plekke.   
HANDELSMISSIE EN ZAKENLUNCH Als verzamelpunt van informatie beschikken deInternational Desks over handige lijstjes, vanbijvoorbeeld nuttige websites en goede advoca-tenkantoren. Brenda de Swart, desk manager inChili: ‘Wij kunnen veel informatie geven overwet- en regelgeving, maar zijn uiteindelijk na-tuurlijk geen fiscaal of juridisch expert. Die ken-nen we echter wel: elke desk heeft een lijst vangoede lokale advocaten- en accountantskanto-ren, die niet te duur zijn en waar ze redelijk totgoed Engels spreken.’ Wie niet weet waar hijmoet beginnen met het vinden van afnemers ofeen lokale vertegenwoordiger, kan putten uithet uitgebreide netwerk van de InternationalDesks. De Swart: ‘Als desk managers nemen wedeel aan handelsmissies en Nederlandse zaken-lunches, en volgen we de ontwikkelingen in ons

DE BLIK VOORUIT
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PRAKTISCHE TIPS
Wie meer wil weten over

internationaal zakendoen,

kan terecht op

www.rabobank.nl/

internationaal. Onderne-

mers vinden hier tips over

allerlei aspecten van za-

kendoen in het buitenland:

van het omgaan met wet-

en regelgeving tot markt-

toetreding en het regelen

van financiële zaken. Ook

delen ondernemers die de

stap naar het buitenland al

maakten hun ervaringen. 

land op de voet. Daardoor hebben we een schataan contacten.’ Daarnaast bieden de Internatio-nal Desks de meest voorkomende bancaire pro-ducten. En in landen waar geen betalingsver-keer mogelijk is via de Rabobank, begeleidt deInternational Desk bij het openen van een reke-ning bij een partnerbank. 
VALKUILEN De International Desks ken-nen als geen ander de cultuur van het land waarze gevestigd zijn, en de verschillen met de Ne-derlandse. Hun tips over omgaan met de buiten-landse cultuur zijn dan ook zeer waardevol. Ne-derlanders zijn bijvoorbeeld gewend hun zakenvan een afstand te regelen. De Swart: ‘Dan zijnze een keer langsgeweest bij hun buitenlandseafnemer en denken verder alles per mail te re-gelen. Maar in veel landen werkt het niet zo. InZuid-Amerika, maar bijvoorbeeld ook in Azië,moet je veel investeren in je relatie voor diehecht genoeg is om een opdracht te krijgen.’ Ookop ander gebied is het beter om de Nederlandsevisie los te laten. Brenda: ‘Sommige onderne-mers gaan bij hun buitenlandse start nog uit vande Nederlandse wet- en regelgeving. Als je dandingen vastlegt die niet kloppen, is het heelmoeilijk dat terug te draaien. Goed fiscaal en ju-ridisch advies is onontbeerlijk – dat kan niet ge-noeg gezegd worden.’ Communiceren in een taaldie niet je eigen taal is, maakt zakendoen somseen uitdaging. Brenda: ‘Het begrijpend Engelsvan bijvoorbeeld Chilenen is meestal vrij zwak.

Brenda de Swart, desk         

manager Rabobank in Chili.

Daarnaast zijn ze ook nog eens erg omzichtig enzullen ze niet zeggen dat ze iets niet begrepenhebben. Ik adviseer altijd om aan het eind vaneen gesprek de ander te laten herhalen wat er isafgesproken.’ 
DE MEEST SUCCESVOLLE WEG Neder-landse bedrijven met internationale ambitiesbeginnen meestal bij de buurlanden, om daarnaverder te kijken naar de rest van Europa en deVerenigde Staten. Gaat dat goed, dan wagen zeeventueel nog de stap naar Azië, en uiteindelijknaar Zuid-Amerika en Afrika. Dat kan een ver-standige manier zijn. Toch loont het soms demoeite meteen in het begin al verder te kijken,aldus De Swart. ‘Soms denk ik dat klanten eer-der kiezen voor de makkelijke weg dan voor demeest succesvolle. De Rabobank heeft onder-zoek gedaan naar de interessantste afzetmark-ten over twee à drie jaar. Dat leverde een rijtjeexotische landen op, waar de middenklasse eensnelle groei doormaakt. Een land als Argentiniëis een grote afzetmarkt, alleen schrikt het on-dernemers af omdat ze de manier van zaken-doen niet kennen. Dat maakt het complex.’ Com-plex, maar niet onmogelijk. ‘Ik had laatst nogeen Nederlandse ondernemer aan de lijn dieiets wilde opzetten in Chili. Hij zat nog in de be-ginfase; Chili was totaal onontgonnen terreinvoor hem. Ik gaf antwoord op de vragen die hijin dat stadium had, en zette daarmee de deuriets verder open. Dat maakt ons werk van grotetoegevoegde waarde.’

30 ALTENA

'In Zuid-Amerika, maar bijvoorbeeld
ook in Azië, moet je veel investeren in
je relatie voor die hecht genoeg is om

een opdracht te krijgen'



Wist u dat in september veel ondernemers startenmet hun bedrijf? U ook? Ga naar IkGaStarten.nl enlees meer. 
BRON: IKGASTARTEN.NL EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

31%
VAN DE ONDERNEMERS
START EEN BEDRIJF OM
EIGEN BAAS TE ZIJN.

23% 
VAN DE STARTERS WERKT
WEKELIJKS MEER DAN 48
UUR AAN HET EIGEN
BEDRIJF.

72%
VAN DE ONDERNEMERS
GAAT VAN START MET EEN
ONDERNEMINGSPLAN. 

540.000
BANEN ZIJN ER BIJ
MKB-BEDRIJVEN DIE 5 JAAR
GELEDEN NOG NIET
BESTONDEN.
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AANDEEL IN ELKAAR

34 ALTENA

‘ALLEMAAL MEEDOEN’

Nu meedoen is
straks meetellen!Wie een mooi project of goed initiatief heeft maarniet de middelen, kan aankloppen bij het CoöperatieProjectenfonds van Rabobank Altena. Dat is watStichting Leergeld deed. Met succes.
 TEKST: COR SPEK FOTO'S: LISETTE DE RADE

S teeds meer kinderen in Nederland kun-nen om financiële redenen niet (meer)meedoen aan activiteiten die voor leef-tijdsgenootjes gewoon zijn. Denk aansporten, zwemles, muzieklessen, schoolreisjesen meer. Veel kinderen staan dan letterlijk langsde zijlijn. Oók om de hoek, in het Land van Heus-den en Altena komt dit voor. Onder het motto“Alle kinderen mogen meedoen” ondersteuntStichting Leergeld daarom ouders en kinderenuit minimagezinnen in de kosten van binnen- enbuitenschoolse activiteiten. Ook uitgaven voorschoolmaterialen kunnen gedeeltelijk vergoedworden. Daarnaast kan eventueel een fiets (voorkinderen vanaf groep 8) of een computer (pergezin vanaf 8 jaar) worden verstrekt. Voor al diesupport is geld nodig. De benodigde middelenworden door Stichting Leergeld bij elkaar ge-sprokkeld via donaties, subsidies of sponsoringdoor bedrijven. Óf via Rabobank Altena die methet Coöperatie Projectenfonds een deel van haarwinst teruggeeft aan de samenleving.

VERBETEREN De bank ondersteunt vanuithet Coöperatie Projectenfonds op die maniermaatschappelijke initiatieven die de lokale ge-meenschap in de gemeenten Aalburg, Werken-dam en Woudrichem verbeteren. In dit verbandverscheen in 2015 Stichting Leergeld Werken-dam / Woudrichem in de schijnwerpers. Het ge-dachtegoed én de professionele manier vanwerken maakten indruk op de ledenadviescom-missie van de bank. Zij bestempelden dit initia-tief als een ‘zinvolle bijdrage aan de socialemaatschappelijke en economische ontwikkelingvan de regio’. Het is één van de voorwaardenwaarop inzendingen worden beoordeeld. Decommissie bekijkt vier keer per jaar of initiatie-ven voor een bijdrage uit het fonds in aanmer-king komen. 
INZET EN CREATIVITEIT Stichting        Leergeld organiseerde vervolgens een Gedich-ten- en Tekenwedstrijd voor alle scholen uit deAltena-gemeenten. Paul Martens, regiocoördina-



Paul Martens (links) van

Stichting Leergeld, Ineke

Becht (midden) en Naomi

Drost krijgen uit handen

van Riet de Kok (rechts) het

certificaat ‘Eervolle ver-

melding 4-8 jaar’.

GOED IDEE
Heeft u een goed idee

of plan om de regio een

sociaal maatschappelij-

ke, economische of cul-

turele impuls te geven?

Is het een nog niet be-

staand en gestart initia-

tief waarbij u samen-

werkt met verschillen-

de partijen? Bekijk dan

de mogelijkheden die

ons Coöperatie Projec-

tenfonds biedt. Op

rabobank.nl/altena on-

der het kopje ‘Samen

bereik je meer dan al-

leen’ vindt u meer in-

formatie over het

fonds, waaronder de

voorwaarden.

35

tor bij Stichting Leergeld: ‘Op de Gedichtenwed-strijd voor het voortgezet onderwijs tekenden    3 van de 5 uitgenodigde scholen in. Het themawas Armoede. Met de tekenwedstrijd voor debasisscholen deden 13 van de 23 scholen mee.De deelnemers aan de tekenwedstrijd warenverdeeld in 2 leeftijdsgroepen: 4-8 en 9-12 jaar.Het thema hier was De 4 seizoenen.’ Algemeencoördinator Charlotte van ’t Hullenaar vult aan:‘We wilden een kwaliteitsproject, iets wat blij-vend zou zijn en een effect zou hebben op delangere termijn. En dat is goed gelukt.’Er werd door de kinderen met veel inzet encreativiteit gewerkt. Dat leverde mooie tekenin-gen en schitterende gedichten op. Paul: ‘Vakkun-dige juryleden hadden hun handen vol om alleinzendingen goed te beoordelen.’ Uiteindelijkwerden van de allermooiste inzendingen ver-jaardagskaarten, een verjaardagkalender en eengedichtenbundel gemaakt. Charlotte: ‘Zo vragenwe ook weer aandacht voor alle kinderen die

opgroeien in minimagezinnen en niet mee kun-nen doen aan allerlei schoolse activiteiten. Wantnu meedoen, is straks meetellen!’ 
VRIJWILLIGERS Stichting LeergeldWerkendam/Woudrichem is onderdeel vanStichting Leergeld West-Brabant Oost. LeergeldWBO werkt enkel met vrijwilligers. De stichtingstartte in 2003 en is inmiddels actief  in de ge-meenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem,Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg,Gilze-Rijen en Oosterhout. Om het werk voor dekinderen te kunnen doen is men volledig afhan-kelijk van geldelijke bijdragen. Voor hulpvragenzijn vrijwilligers bereikbaar via 0162-458487van maandag t/m donderdag van 9.00 tot            11.30 uur. Wie meer informatie wil, surft naarwww.leergeldwbo.nl of leest de folder via de      gemeentehuizen.
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INTERNATIONAAL

37

Solid Systems groeit; nationaal én internationaal. Inmiddels heefthet bedrijf vestigingen in België, Duitsland en Frankrijk. En zijdoen zaken in Polen en Oostenrijk. Een uitdaging.
 TEKST: JOLANDA BERGHOEF FOTO'S: LISETTE DE RADE

Ondernemen
over de grenzen

S
olid Systems is gespecialiseerd inelektronische beveiliging zoals in-braak-, brand- en camerabeveiligingen toegangscontrole. Het bedrijf ver-bindt deze beveiligingssystemen opeen slimme manier met elkaar. Hier-mee biedt Solid Systems particulieren en bedrij-ven een totaaloplossing op het gebied van veilig-heid. Het bedrijf verzorgt in Nederland al jarende elektronische beveiliging voor grote winkel-ketens. Toen deze bedrijven vestigingen open-den in het buitenland, volgde Solid Systems inhet kielzog.

VERTROUWEN Rob Broekhuijsen, com-mercieel directeur bij Solid Systems: ‘Wij groei-en mee met onze grootste klanten. De stap diezij naar het buitenland maken, biedt ons dé kansom over de landsgrenzen zaken te doen. Beveili-ging is bij uitstek een kwestie van vertrouwen;die basis lag er en dat maakte de sprong naarhet buitenland eenvoudiger.’ ‘Maar,’ zegt Rob,‘het blijft in elk land een uitdaging om je weg te

vinden.’ Mieke Roubos, Specialist Financiële Lo-gistiek bij Rabobank Altena: ‘Buiten de lands-grenzen heerst vaak een andere zakelijke cul-tuur. Er zijn veel ongeschreven regels en demarktoriëntatie is er vaak lang. Nederlanderszijn veel directer, to the point. Als er eenmaaleen vertrouwensrelatie is, dan zijn deze bedrij-ven vaak zeer loyaal.’
NETWERK Rob: ‘Praktisch gezien zijn wijerg blij met de ondersteuning van Rabobank. Zijadviseren ons over een efficiënte inrichting vanons betalingsverkeer, etc. Wat ik minstens zowaardevol vind, en daar ligt wat mij betreft deechte toegevoegde waarde, is dat Mieke ons viaRabobank International Desk in contact brengtmet de juiste organisaties en personen. Eenvoorbeeld: bij de oprichting van onze Belgischevestiging hadden wij behoefte aan een accoun-tantskantoor voor de lokale ondersteuning. Eenpartij die ons met kennis van zaken kon advise-ren over wet- en regelgeving, verloning en be-lastingtechnische aspecten. Via de bank is datcontact gelegd.’ Mieke: ‘Rabobank InternationalDesk heeft veel kennis in huis én we hebben eenenorm netwerk, dat delen wij graag met onzeklanten.’ Rob: ‘Wij hebben hierdoor onze weg inhet buitenland veel sneller gevonden. Het isprettig om een vast aanspreekpunt binnen debank te hebben. Mieke weet precies wat er no-dig is of wie zij moet inschakelen om ons verderte helpen. Er is bij Rabobank zoveel kennis be-schikbaar, dat is echt fantastisch.’

Mieke Roubos (r), Specialist

Financiële Logistiek bij Rabo-

bank Altena, brengt Marco

Kant (l) en Rob Broekhuijsen

(m) van Solid Systems via Ra-

bobank International Desk in

contact met de juiste organi-

saties en personen in het bui-

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

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

SPECIALE LEDENACTIE
VAN SENIORWEB 
Wilt u meer zelf doen onli-
ne, zoals uw bankzaken re-
gelen? SeniorWeb helpt al
twintig jaar lang senioren
op weg in de digitale we-
reld, zodat u zelfstandig de
dingen kunt doen die u be-
langrijk vindt.

Rabobank-leden krijgen nu
bij een lidmaatschap van   
€ 31,- per jaar het boek   
'Veilig en vertrouwd online'
ter waarde van € 10,50      
cadeau. Meer info:
seniorweb.nl/rabobank of
030 – 276 99 65.

NIEUWE EFTELING
FAMILIEMUSICAL  
Volg de 12-jarige Sterre, die
met haar opa aan de rand
van het bos woont. Als haar
enige boek letterlijk stuk is
gelezen, wijst opa haar op
de verborgen sprookjesbi-
bliotheek in het verlaten
kasteel. Daar, achter de
juiste deur, wachten einde-
loos veel verhalen die gele-
zen en verteld moeten wor-
den. Vindt Sterre de juiste
deur naar de sprookjesbi-
bliotheek? En wie is toch
die Sprookjessprokkelaar?

Kom naar het Efteling Thea-
ter en volg Sterres span-
nende zoektocht naar ver-
halen in de nieuwste         
Efteling familiemusical. U
ontvangt € 5,- korting op
1e- rangs plaatsen. Van       
€ 21,95 voor € 16,95. Geldig
voor voorstellingen in de
periode van 8-10-2017 t/m
17-12-2017. Reserveren
vóór 10-12-2017 via
0416-537777 o.v.v.
Rabobank Dichterbij.

ONTDEKKEN IN HET DONKER VEILIG EN VERTROUWD ONLINE

KOM NAAR DE EFTELING

38 ALTENA

LEDEN-
AANBIE-
DINGEN

Als lid van de Rabobank kunt u profiteren van aantrek-kelijke kortingen. Kijk voor het volledige aanbod oprabobank.nl/dichterbij.
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COLUMN STEFFANIE VAN DER MAAS
Manager Bedrijven

Marktplaats 2.0

Z
omaar een avond in november. Jonge-ren komen naar de Rabobank voor eenevent dat onder andere in het tekenstaat van carrière. Ze volgen work-shops over ondernemen, laten hun cv checken,een professionele profielfoto maken en wande-len door de carrièrestraat. Daar staan regionalebedrijven, op zoek naar goed opgeleide en ge-motiveerde jongeren. Een win-win situatie: wehelpen jongeren met hun toekomst en onder-steunen bedrijven in hun zoektocht naar werk-nemers van de toekomst. Dit is wat een moderne coöperatieve bankvoor haar omgeving wil betekenen; partijen metelkaar verbinden door echt te luisteren naarhun behoeften en hier op innovatieve wijze in-vulling aan geven. Op deze manier helpen wijonze zakelijke klanten om hun dromen te ver-wezenlijken. Momenteel trekt de economie weer aan; be-drijven investeren weer, onder andere in vast-goed of door andere bedrijven over te nemen.Vaak hoor ik dat ondernemers verwachten dat

de bank in dit soort plannen een lastige horde isom te nemen. Het tegendeel is waar; RabobankAltena wil graag met ondernemers in gesprekdie investeringsplannen hebben. In de eersteplaats om de financieringsmogelijkheden enverzekeringen te bespreken. Ons advies gaatverder; als marktleider in vele segmenten heb-ben wij de kennis in huis om met u mee te den-ken. In onze lokale markt kennen wij de partijendie op zakelijk gebied iets voor u kunnen bete-kenen. Deze kennis en ervaring zetten wij graagin om uw doelen te bereiken. In één van onze nieuwste initiatieven tredenwij op als ‘matchmaker’: wij brengen vermogen-de klanten in contact met betrouwbare onder-nemers met gedegen, ambitieuze plannen. Ophet online platform van Rabo & Co. faciliterenwij het uitwisselen van vertrouwelijke informa-tie en ook nemen wij onze financieringsverant-woordelijkheid. Een soort marktplaats 2.0. Metdeze nieuwe dienst verbreden we voor onze za-kelijke klanten het bestaande aanbod van finan-cieren. En onze vermogende klanten bieden weeen nieuwe investeringsmogelijkheid, een alter-natief voor beleggen of sparen. Wederom eenwin-win situatie.  Wilt u weten hoe wij met uw vraagstukkenmee kunnen denken? Neem dan contact op metéén van onze adviseurs!
We helpen jongeren 

met hun toekomst en 
ondersteunen bedrijven

in hun zoektocht 
naar werknemers.
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WIE Nigel Branderhorst, eigenaar van

Voetbalschool Rivierenland.  Als

speler was ik altijd zeer gedreven en leergierig.

Hiermee hoop ik ook als trainer het maximale uit

de kinderen te halen.

WAT Voetbaltrainingen op hoog 

niveau voor kinderen.

Door de samenwerking met FysioFit Altena kun-

nen de kinderen naast het voetbal ook iets opste-

ken over motoriek, voeding en blessurepreven-

tie. 

WAAR Sportpark de Zwaaier in

Werkendam.

Alle kinderen uit de regio zijn van harte welkom

om mee te trainen. De trainingen zijn op het

hoofdveld en/of pupillenveld. 

HOE Durven en doen.  Ik ben er van

overtuigd dat  als kinderen struc-

tureel training op hoger niveau krijgen, ze ook

beter worden. De juiste aandacht, vertrouwen en

een plezierige omgeving dragen hieraan bij.

WAAROM Spelers uit la-

gere jeugdelf-

tallen missen vaak een goede basistechniek. 

Door gerichter te trainen kunnen deze spelers

nog enorm groeien in hun functionele basistech-

niek.

WANNEER Ieder jaar 

2 sessies van 

8 trainingen.  Deze worden verspreid gegeven

op vrijdagavonden van 18.15 tot 19.45 uur. De

eerste sessie start in september.

AANDEEL
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