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Hoe de Rabobank zichzelf  
opnieuw kan uitvinden





Voorwoord 
 
 
De Rabobank is een coöperatieve bank waarin leden en medewerkers 
samenwerken aan een betere wereld. Werken aan oplossingen voor de 
vraagstukken op het niveau van het gezin, het bedrijf, de sector, de 
samenleving, dichtbij en veraf: daar is de coöperatie voor.  
 
Bij de fusie van de Rabobanken op 1 januari 2016 is besloten om veel 
aandacht te geven aan de digitalisering van de bank en deze 
vernieuwing ook door te trekken naar de coöperatie. De leden van de 
Rabobank ervaren de ontwikkeling van de digitale dienstverlening als 
uitermate belangrijk en willen tegelijk de betrokkenheid van 
medewerkers ervaren. In 2019 gaat de Rabobank belangrijke stappen 
zetten bij dit proces van vernieuwing van de coöperatie. 
 
Gabriel van den Brink heeft hierover meegedacht. In de vorm van een 
persoonlijke boodschap heeft hij zijn gedachten in een essay aan de 
Rabobank aangeboden. Hij stelt hierin de leefwereld van mensen  
centraal. Mensen raken betrokken bij vraagstukken dichtbij en veraf, 
als de problematiek ervaren wordt binnen de eigen leefwereld.  
 
Voor de coöperatie als een vereniging van mensen is dat een belangrijk 
gegeven. In het proces van de vernieuwing van de coöperatie gaat de 
Rabobank klanten, zowel nationaal als internationaal, steeds meer als 
lid benaderen. Om de bank weer van mensen te laten zijn, relevant in 
hun leefwereld.  
 
Het essay heeft mij geïnspireerd voor het scherp krijgen wat ons samen 
te doen staat. Ik beveel het van harte aan bij iedereen die wil helpen bij 
het eigentijds inhoud geven aan de coöperatieve bank. 
 
 

Wiebe Draijer
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Wij maken momenteel het einde van een tijdperk mee. Dat 
tijdperk begon ruim dertig jaar geleden toen Margaret Thatcher 
verklaarde dat zoiets als een samenleving niet bestaat. Over die 
uitspraak is veel te doen geweest. Sommigen meenden dat 
Thatcher een harteloze vorm van kapitalisme verdedigde. 
Anderen stelden dat zij vooral het beroep op de overheid wilde 
terugdringen. En weer anderen geloofden dat zij op meer 
individuele verantwoordelijkheid inzette. Hoe het ook zij, haar 
uitspraak markeerde een omslag in de tijdgeest die zeker drie 
decennia bleef aanhouden en die op tal van terreinen 
verstrekkende gevolgen had.  
 
Een van die gevolgen was dat Westerse landen het al langer 
lopende proces van globalisering en internationalisering vrij spel 
gaven. Het stimuleren van de vrijhandel zou overal ter wereld 
heilzaam uitpakken, zo geloofde men. In het binnenland zou 
privatisering voor meer doelmatigheid én een betere kwaliteit 
van publieke diensten zorgen. En organisaties zouden de daar 
werkzame professionals moeten afrekenen op het behalen van 
targets die vanuit het management waren bepaald. Zo werd een 
liberale denkwijze dominant die het doen en laten van een hele 
generatie zou kenmerken. 
 

1. Dominantie van liberale denkbeelden... 
 
Nu komen invloedrijke denkbeelden nooit uit de lucht vallen. 
Het liberale denken is in het Westen al een paar eeuwen oud. Dat 
roept de vraag op waarom het midden jaren tachtig van de vorige 
eeuw zoveel sterker werd. Ik noem drie mogelijke redenen. Ten 
eerste bleek dat het alternatief niet langer levensvatbaar was. Dat 
werd symbolisch onderstreept door de val van het Berlijnse 
Muur en het verdwijnen van de Sovjetunie in de jaren negentig. 
Het zogeheten ‘reëel bestaande socialisme’ hield op te bestaan. 
Het kapitalisme had gewonnen en iedereen die een andere 
maatschappij wilde, deugde niet of heette naïef.
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Een tweede reden is dat velen in de roemruchte jaren zestig en 
zeventig het ideaal van zelfontplooiing nastreefden. Studenten, 
jongeren, vrouwen en andere ‘minderheden’ maakten zich los uit 
meer traditionele gemeenschappen zoals kerk of klasse en de 
daarbij behorende gezagsverhoudingen. Zij wilden voortaan zelf 
bepalen hoe zij hun leven zouden inrichten en hadden geen 
behoefte aan een maatschappij die hen beperkingen zou 
opleggen. Ook dat streven klonk in het liberale credo door. 
 
Een laatste reden is dat de menselijke bewegingsvrijheid vanaf de 
Tweede Wereldoorlog steeds ruimer werd. Deels letterlijk en wel 
in die zin dat we onze horizon dankzij de auto en het vliegtuig 
konden uitbreiden. Deels figuurlijk en wel in die zin dat we ons 
dankzij onderwijs en internet uit bestaande kaders konden 
losmaken. In elk geval kwam ons sociale leven sterk in het teken 
van mobiliteit te staan en dat heeft ook geestelijk gevolgen. 
Vrijheid en gelijkheid werden steeds belangrijker. 
 
Hoewel deze processen in de hele westerse wereld (en zelfs 
daarbuiten) een meer liberale levenshouding tot gevolg hadden, 
moeten we erkennen dat de Angelsaksische landen ons hierin 
voorgingen. Het geloof in zaken als individuele rechten, 
particuliere initiatieven en marktwerking is in Engeland, de 
Verenigde Staten en andere voormalige koloniën altijd heel sterk 
geweest. Het kreeg de afgelopen decennia een groeiende invloed 
op het Europese continent. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
het uitbouwen van de Europese Unie vooral verdedigd wordt in 
termen van marktwerking.  
 
Je zou daarom kunnen denken dat we langzaam maar zeker 
allemaal Angelsaksisch zijn. Toch geloof ik niet dat deze indruk 
juist is. Ofschoon de wind de afgelopen decennia sterk uit het 
Westen heeft gewaaid, moeten wij ons afvragen hoe diep dat 
gaat. Ze leidt van tijd tot tijd tot opmerkelijke weerstanden, zoals 
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blijkt uit de protesten tegen universiteiten die hun onderwijs niet 
langer in het Nederlands maar in het Engels aanbieden. Veel 
mensen ervaren dat als het prijsgeven van je eigen identiteit. Ze 
lijken te beseffen dat het bij taal niet alleen om woorden maar 
ook om waarden gaat. 
 
Het zou zelfs kunnen dat de waarden die mensen in Duitsland, 
Frankrijk en andere delen van het Europese vasteland koesteren 
niet voldoende tot hun recht komen in het liberalisme dat op 
politiek en economisch vlak zo invloedrijk werd. Velen hebben 
het gevoel dat de drie grote idealen van de Franse Revolutie op 
een eenzijdige manier zijn uitgelegd. Vrijheid hebben we in het 
Westen genoeg en gelijkheid voor de wet lukt ook nog wel. Maar 
wat is er intussen met broederschap gebeurd? Hoe staat het met 
idealen als solidariteit, compassie, naastenliefde of 
barmhartigheid?  
 
Na verloop van tijd werd duidelijk dat de zegetocht van het libe-
rale denken ook schaduwzijden kent. Tien jaar geleden stelde Job 
Cohen een even simpele als relevante vraag: Hoe houden we de 
boel een beetje bij elkaar? Zijn we alleen met ons zelf bezig of is er 
toch zoiets als een maatschappij? En als die maatschappij inder-
daad bestaat, welke betekenis moeten we daaraan toekennen? 
Dit soort vragen drong zich in de loop der jaren steeds sterker op. 
Ze werden zelfs acuut toen bleek dat de in 2008 begonnen eco-
nomische crisis in een groeiende ongelijkheid uitmondde. 
 

2. …en de vragen die zich aandienen. 
 
Zo maken wij vandaag de dag het einde van de liberale episode 
mee. Thatcher’s woorden zijn inmiddels niet erg geloofwaardig 
meer. We merken niet alleen dat de maatschappij bestaat, ze laat 
volop van zich horen en spreekt duidelijke taal. Dat blijkt zelfs in 
de Angelsaksische wereld het geval waar kiezers tot twee maal 
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toe voor een verrassing zorgden. Zowel de Brexit als de 
verkiezing van Trump tonen aan dat het verhaal over vrijhandel, 
globalisering, privatisering of marktwerking voor vele groepen 
in de samenleving niet langer acceptabel is. En dan heb ik de gele 
hesjes in Parijs niet eens genoemd. 
 
Inmiddels wordt de kanteling opgepakt door serieuze media. Zie 
bijvoorbeeld de uitzending van het programma Buitenhof op 20 
januari 2019. Elk van de drie besproken onderwerpen ging over 
de mislukking van het Angelsaksische model. Eerst nam men het 
dramatische verloop van de debatten over een Brexit in het 
Lagerhuis door, vervolgens de grote gevaren die voortvloeien uit 
het internationale beleid van de VS en tot slot deelde Feike 
Sijbesma als topman van DSM nuchter mee dat bedrijven graag 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake energie 
dragen. Exit liberale logica. 
 
Een ander voorbeeld is Het Financieele Dagblad dat sinds enige  
tijd stelselmatig aandacht voor de sociale en morele implicaties 
van het huidige kapitalisme vraagt. De eerste weken van 2019 
verschenen pagina grote artikelen over de risico’s van globali-
sering en marktwerking, over het belang van moraliteit bij 
zakendoen, over diepe onvrede die uit de hervormingen van de 
jaren tachtig en negentig voortvloeide, over zorgen die wereld- 
leiders ventileerden tijdens hun jaarlijkse vergadering in Davos 
en over jongeren die het maken van winst niet langer relevant 
vinden maar de wereld willen verbeteren. Hoezo liberale logica? 
 
Het is tegen deze achtergrond even begrijpelijk als juist dat ook 
de Rabobank zich op haar rol bezint. Ik wil graag aan die 
bezinning bijdragen door negen vragen te bespreken die me bij 
het zoeken naar een nieuwe koers relevant lijken. Daarbij wil ik 
zoveel mogelijk open kaart spelen door aan te geven waar ik zelf 
sta en waarom ik tot dat standpunt kom. Ik verwijs aan het slot 

7



van dit essay naar enkele studies en onderzoeken die de lezer 
voor een verdere verdieping kan raadplegen. Hier volsta ik met 
noemen van drie achtergronden die bij mijn woorden 
meespelen. 
 
Om te beginnen was ik als hoogleraar maatschappelijke 
bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg werkzaam. In dat 
vakgebied gaat het niet primair om de vraag hoe bestuurlijke 
systemen of processen in elkaar zitten maar om de vraag wat 
maatschappelijke actoren ervan merken. Welke effecten heeft 
het overheidsbeleid voor bepaalde groepen in de bevolking?  
Hoe kijken burgers aan tegen het optreden van politici? Welke 
betekenis heeft een specifieke vorm van aansturing voor 
professionals die in de (semi-)publieke dienstverlening werken? 
Met andere woorden: Wat betekent besturen in de praktijk? 
 
Van belang is wel dat ik steeds filosoof gebleven ben. Los van 
allerlei empirisch onderzoek (zie boven) heb ik altijd over de 
grote vragen van het leven nagedacht. Hoe moeten wij ons het 
menselijk bestaan voorstellen? Welke waarden spelen mee in de 
moderne samenleving? En wat te denken van de eeuwige 
spanning tussen ideaal en realiteit? Gelukkig kon ik na mijn 
pensionering aan de slag als hoogleraar wijsbegeerte bij de Vrije 
Universiteit zodat ik samen met enkele collega’s volop over deze 
vragen kan nadenken. 
 
Ten slotte is vermeldenswaard dat ik samen met deze collega’s 
het afgelopen jaar de leergang Wijsheid in tijden van transitie 
verzorgd heb. De deelnemers aan deze cursus kwamen van de 
Rabobank en waren als commissaris, directievoorzitter of 
ledenraadslid in de organisatie werkzaam. Er kwamen tal van 
zaken langs die op een diepgaande manier besproken zijn 
waarbij de uitwisseling in twee richtingen verliep. We hopen 
onze cursisten een aantal wijsgerige inzichten en vaardigheden 
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te hebben aangereikt maar tegelijkertijd hebben we er zelf heel 
wat van geleerd. Ook die ervaringen klinken naar ik hoop in mijn 
gedachtegang mee. 
 
Al met al wil ik hieronder aangeven in welke richting de Rabo- 
bank zich de komende jaren zou kunnen ontwikkelen. Dat doe 
ik aan de hand van negen vragen die een zekere samenhang 
kennen. Ik begin met de vraag waartoe de bank op aarde is en  
de betekenis van het begrip leefwereld in dat verband (paragraaf  
3 en 4). Daarop volgt de vraag waarom de klachten over 
leefbaarheid toenemen en wat de bank daaraan zou kunnen 
doen (paragraaf 5 en 6). Vervolgens gaat het over potentiële 
klanten en de vraag hoe je die het beste kunt helpen (paragraaf  
7 en 8). Dan de vraag wanneer en waar de opdracht van de bank 
bij uitstek vorm krijgt (paragraaf 9 en 10). En tot slot de vraag hoe 
de Rabo haar verhaal zou moeten uitdragen (paragraaf 11). 
 

3. Waartoe is de Rabobank op aarde? 
 
Deze vraag is eigenlijk de meest wezenlijke waar een organisatie 
mee te maken heeft. Tijdens de slotbijeenkomst van onze cursus 
Wijsheid in tijden van transitie heeft Wiebe Draijer er nog eens 
nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Bedrijven, ministeries, 
scholen, verenigingen, musea en banken kunnen jaren werken 
zonder dat ze die vraag met even zovele woorden stellen. Maar 
vroeg of laat komt het moment dat de organisatie moet uitleggen 
wat haar toegevoegde waarde is. Wat is haar missie en hoe wil zij 
die missie waarmaken? En wat zorgt ervoor dat het optreden van 
de organisatie in het licht van die missie geloofwaardig is? 
 
Wat mij betreft is het antwoord voor de Rabobank even kort als 
duidelijk: de bank bestaat om het leven te beschermen en te bevorderen. 
Daarbij moeten wij de term leven breed verstaan en wel in die zin 
dat ze niet alleen het leven van individuele mensen, maar ook 

9



hun samenleven en zelfs het leven van dieren, planten en 
ecologische systemen omvat. Ik zal nog terugkomen op de 
implicaties van deze zienswijze en merk slechts op dat het altijd 
gaat om basale waarden zoals voedsel, voortplanting en 
veiligheid. Het gaat om zaken die zowel kwetsbaar als kostbaar 
zijn en die we met alle zoogdieren gemeen hebben.1 
 
Mede daarom kon ik me goed vinden in een eerder gelanceerde 
slogan van de Rabobank. Growing a better world together raakt 
inderdaad de kern waar het bij deze bank om draait. Het enige 
nadeel lijkt me dat deze slogan in het Engels is. Vandaar dat we 
ons tijdens de cursus hebben afgevraagd wat een Nederlandse 
vertaling zou kunnen zijn. Op een zeker moment kwamen we bij 
de volgende formule terecht: Samen zorgen voor een betere leefwereld. 
Deze slagzin bevat vier elementen die ik kort wil uitwerken, juist 
omdat ze het wezen uitmaken van de Rabobank en de lange 
geschiedenis waar ze voor staat.  
 
Het eerste element houdt in dat de zorg voor onze leefwereld een 
gezamenlijke onderneming is. Dat sluit vanzelfsprekend aan bij de 
coöperatieve traditie van de bank. Het samenwerken van 
individuele boeren, ondernemers, buurtbewoners of burgers zit 
als het ware ingebakken in het DNA van deze bank. Je kunt 
verschillend denken over de vraag hoe je die samenwerking het 
beste vorm geeft en welke technische of commerciële factoren 
daarbij een rol spelen. Maar zou je het beginsel van de coöperatie 
los laten dan geef je uiteindelijk het eigene van je organisatie 
prijs. Dan zou ook het verschil met andere Nederlandse banken 
wegvallen. 
 
Het tweede element houdt in dat de leefwereld onze zorg nodig 
heeft. Nu verwijst een term als zorgen naar een andere sfeer dan 
het maakbare. Sommige zaken zoals bruggen of ijskasten 
behoren onmiskenbaar tot het maakbare. Ze zijn door mensen 
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zelf voortgebracht en als ze kapot gaan kunnen ze gerepareerd 
worden. Beleidsmakers en bestuurders hebben vroeger gedacht 
dat dit ook voor sociale voorzieningen geldt, al is dat idee 
inmiddels op zijn retour. Maar de maakbaarheid van onze 
leefwereld is veel beperkter: om die te laten bloeien zijn veeleer 
kwaliteiten als aandacht, voeding, ruimte, evenwicht of 
behoedzaamheid vereist. 
 
Het derde element is dat we op een verbetering van de leefwereld 
inzetten. Dat moge triviaal klinken maar het is goed om te 
beseffen wat die term zegt. We laten ons niet verleiden tot een 
conservatieve opstelling of het idee dat vroeger alles beter was. 
Laat staan tot een irrationeel geloof dat menselijk handelen ver- 
slechtering mee brengt of dat het leven alleen maar goed kan zijn 
wanneer het zogenaamd ‘natuurlijk’ is. Wij zetten juist op een 
voorwaartse beweging in, het streven om de wereld beter achter 
laten dan we haar aantroffen. Al betekent dit wel dat we mense- 
lijk handelen en natuurlijke processen op elkaar afstemmen. 
 

4. Waarom  moet de Rabobank aan leefbaarheid werken? 
 
Het vierde element is leefwereld. Dit onderdeel vraagt wat meer 
uitleg dan de drie andere omdat het in de filosofie een specifieke 
betekenis gekregen heeft. Filosofen maken al geruime tijd 
onderscheid tussen leefwereld en systeemwereld. De laatste term 
verwijst naar de stabiele en onpersoonlijke kenmerken die we bij 
moderne instituties aantreffen. Denk aan de organisatorische 
structuur van een bedrijf, de procedures die je veelal moet 
volgen, de wijze waarop functies zijn verdeeld, de geld- en 
informatiestroom, kortom alles wat de grote socioloog Max 
Weber als bureaucratie omschreef.2 
 
We mogen bureaucratie niet als een scheldwoord opvatten. Het 
is een belangrijk fenomeen dat we na het begin van de twintigste 
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eeuw op allerlei plaatsen in de samenleving aan het werk zien. 
Grote ondernemingen, landelijke overheden, ziekenhuizen, 
legers of universiteiten kunnen hun werk gewoon niet doen als 
ze niet beschikken over een systeem waarin functies en bevoegd- 
heden op een onpersoonlijke manier georganiseerd worden, dat 
de basis legt voor een heldere bedrijfsvoering, dat een eigen 
rationaliteit bezit, een machinerie van middelen die ongeacht de 
doelen of waarden van de organisatie haar werk doet. 
 
De term leefwereld daarentegen verwijst naar andere kwaliteiten. 
Daarin gaat het niet zozeer om formele procedures maar om 
persoonlijke betrekkingen, niet om rationale analyses maar om 
gevoelswaarden, niet om een efficiënt gebruik van middelen 
maar om de vraag welke doelen we vooropstellen, niet om de 
regels die je volgt maar om het resultaat dat je boekt, niet om 
wettelijke voorschriften maar tastbare ervaringen, niet om een 
grootschalige structuur maar om de menselijke maat. Er is dan 
ook een groot verschil tussen de dynamiek van deze wereld en de 
eigen logica die veel moderne systemen volgen. 
 
Nu is het niet zo dat leefwereld en systeemwereld rustig naast 
elkaar bestaan en nauwelijks op elkaar inwerken. Integendeel. 
Kenmerkend voor onze samenleving is dat de systematiek van 
organisaties, bedrijven, overheden en andere moderne 
instellingen een grote invloed op het leven heeft en er steeds toe 
neigt om de leefwereld te onderwerpen. De filosoof Habermas 
sprak dan ook over een kolonisatie van de leefwereld door de 
systeemwereld. Die tendens is overal merkbaar en de voorbije 
decennia zelfs sterker dan daarvoor.3 
 
Mede daarom is een leuze als Samen zorgen voor een betere leefwereld 
niet zo simpel als ze misschien lijkt. Wie zich werkelijk het lot 
van de leefwereld wil aantrekken, moet onvermijdelijk met een 
kritisch oog kijken naar de manier waarop allerlei systemen hun 
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werk doen, inclusief de systemen van het bankwezen die in elk 
opzicht de kenmerken vertonen van een moderne bureaucratie. 
Het betekent dat men zoekt naar een beter evenwicht waarbij de 
eigen organisatie enerzijds voldoet aan eisen die vandaag de dag 
aan een modern bedrijf gesteld worden terwijl ze anderzijds de 
kwaliteit van het leven voor betrokkenen ten goede komt. 
 
Men kan zich uiteraard afvragen of het allemaal zo erg is. 
Moderne systemen zijn misschien wat anoniem maar hebben 
ook veel goeds gebracht. Bovendien zijn ze juist bedoeld om de 
bestaanskwaliteit van mensen te verbeteren. Denk aan de 
bedragen die onze verzorgingsstaat uitkeert aan werkloze 
burgers. Denk aan het hoge niveau dat onze gezondheidszorg 
inmiddels heeft bereikt. Of denk aan de manier waarop je 
behandeld wordt wanneer je voor de rechter komt. Dat alles 
klopt en het laat zich nog bewijzen ook: bij internationale 
vergelijkingen staat Nederland op menig lijstje bovenaan. 
 
Opmerkelijk genoeg werd er midden jaren negentig van de 
vorige eeuw steeds vaker over leefbaarheid geklaagd. Pim 
Fortuyn was de eerste politicus die deze klachten overnam. Hij 
sprak vol vuur over de puinhopen van paars en wist, tot schrik 
van de bestuurlijke elite in ons land, een op de drie kiezers te 
werven. Daarmee is niet gezegd dat het echt een puinhoop was. 
Ons land behoorde toen tot de meest welvarende, gezonde en 
veilige landen ter wereld en dat is nog altijd het geval. We zijn 
inderdaad een heel gaaf land, zoals premier Rutte dat graag 
noemt. Waarom werd leefbaarheid dan toch een onderwerp? 
 
Volgens mij verwees die term niet naar de feitelijke situatie van 
ons land maar naar het soort van samenleving die veel mensen 
zagen aankomen. Ze hadden het niet zozeer zelf slecht maar 
vreesden dat het voor de zwakkeren in de samenleving slechter 
werd. Ze dachten niet zozeer over het heden na maar over het lot 
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dat hun kinderen te wachten stond. Wat ze vooral bedoelden 
met die term was dat ze weinig aan de gevreesde toekomst kon- 
den doen omdat het hen aan voldoende zeggenschap of macht 
ontbrak. En die zorgen zijn bepaald niet opgelost. Integendeel:  
ze zijn sterker dan ooit. Dat brengt me bij de derde vraag. 
 

5. Waartegen  moet de Rabo onze leefwereld beschermen? 
 
Zoals ik zei gingen Nederlanders zich de afgelopen decennia 
steeds meer zorgen maken over leefbaarheid. Dat werd versterkt 
door enkele andere ontwikkelingen die de angst voor een harde 
maatschappij verder aanjoegen. Ik doel op de negatieve gevolgen 
die het proces van globalisering in de rijkere landen van het 
Westen had en op de verschillende migratiegolven die de laatste 
jaren op ons afkwamen. Beide zaken roepen heftige reacties op 
die vanuit heersende kringen vaak als nationalisme of populisme 
worden afgedaan. Wat deze kringen nalaten is zich verdiepen in 
de processen die deze reacties veroorzaken. Die houding kunnen 
bestuurders van een maatschappelijk betrokken bank zich niet 
veroorloven. 
 
Hoe het ook zij, de feiten spreken duidelijke taal. We moeten 
vaststellen dat grote delen van de maatschappelijke bovenlaag 
erdoor verrast werden. Eerst was er de Brexit die ons allen heeft 
verbaasd. Toen was er de verkiezing van Trump tot president van 
de VS, een verrassing die velen heel onaangenaam vonden. Maar 
we ontwaakten pas echt toen de Franse straten door gele hesjes 
overspoeld werden. Niet alleen omdat het gevaar ons zo dicht 
naderde maar ook omdat president Macron zwaar onder druk 
kwam te staan. De man die vele Europeanen zagen als een 
oplossing leek zelf een onderdeel te zijn van het probleem. 
 
Wat is dan de aard van dit probleem? Die vraag kwam tijdens de 
leergang Wijsheid in tijden van transitie meer dan eens aan bod. 
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Onze analyse is in het kort op de volgende. De huidige samen- 
leving maakt tal van tendensen en processen mee waarvan de 
bestuurlijke elite zegt dat het om onvermijdelijke ontwikkelin- 
gen gaat. Veel gewone burgers verzetten zich daartegen maar 
hun politieke leiders beweren keer op keer dat een dergelijk 
verzet zinledig dan wel onverantwoord is. Daardoor wordt de 
weerstand onder burgers nog groter met als gevolg dat het 
publieke debat aan polarisatie ten onder gaat. 
 
Misschien is het goed om meer specifiek aan te geven om welke 
ontwikkelingen het gaat en welke reactie die bij veel burgers 
oproepen.  
 
› De individualisering zou inhouden dat steeds meer Nederlanders 

zich uit een sociaal of familiaal verband losmaken en bij de 
inrichting van hun leven geheel op eigen benen willen staan. 
Liberalen spreken dan van zelfredzaamheid maar nogal wat bur-
gers hebben het gevoel dat ze er steeds vaker alleen voor staan. 

 

› Het proces van globalisering zou inhouden dat landsgrenzen en 
andere scheidslijnen van geografische of culturele aard langzaam 
maar zeker hun betekenis kwijtraken. We zijn op weg naar een 
wereld waarin mensen, goederen en diensten onbeperkt heen en 
weer reizen. Maar Jan Modaal gaat zich een vreemdeling in eigen 
land voelen. 

 

› Tal van diensten en werkprocessen zouden aan digitalisering onder-
hevig zijn zodat een tastbaar product of fysiek contact niet langer 
nodig is. Zie het afschaffen van de blauwe envelop door de belas-
tingdienst. Maar menigeen raakt de weg in deze digitale doolhof 
kwijt en een gewoon menselijk gesprek is er niet langer bij. 

 

› Er bestaat een onbedwingbare neiging om te geloven dat schaal-
vergroting beter is. Zie bedrijven die fuseren, gemeenten die 
samengaan of de Europese Unie die steeds groter wordt. Aan de 
menselijke maat bewijst men hoogstens lippendienst maar de  
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praktijk pakt anders uit. Als het erop aan komt weet elke burger  
dat hij slechts een nummer is. 

 

› Veel organisaties zetten graag op flexibilisering in. Dat is nodig om 
je te kunnen aanpassen bij de omstandigheden die razendsnel 
veranderen. Banen, uitkeringen of pensioenen lijken telkens te 
veranderen terwijl je eigen inzichten of vaardigheden aan erosie 
onderhevig zijn. Op welke zekerheden kun je vandaag de dag 
terugvallen? 

 

› Verder wordt onze samenleving steeds onveiliger. Niet alleen 
omdat er van tijd tot tijd een aanslag is maar ook omdat asociaal, 
agressief en intimiderend gedrag verergeren. Waar kun je nog 
jezelf zijn of gewoon zeggen wat je denkt zonder dat anderen je 
bij het grof vuil zetten? 

 

› Het lijkt alsof alles in de samenleving sneller moet. Veel bedrijven 
richten zich op kwartaalcijfers, politici willen scoren vóór de vol-
gende verkiezingen en de media hoppen van hype naar hype. 
Wie houdt er nog rekening met de lange termijn? Wat te doen 
met de trage vragen van ons bestaan, de vragen die zich nooit 
echt laten oplossen? 

 

› De ongelijkheid tussen rijk en arm blijkt groeiende. Dat is zowel 
binnen als buiten Nederland merkbaar. Een kleine groep van 
 personen en bedrijven eigent zich een te groot deel van de maat-
schappelijke rijkdom toe. Dat leidt tot Amerikaanse toestanden. 
En dan zwijgen we nog over bandirecteuren die zichzelf een extra 
bonus toewijzen. 

 
Er valt veel te zeggen over de vraag welke factoren deze 
ontwikkelingen veroorzaken en wat hun gevolgen zijn. Maar de 
klachten die ze bij veel burgers oproepen hebben steeds één ding 
gemeen. Er spreekt een diep gevoel van machteloosheid uit, het 
besef dat de kwaliteit van je leven wordt bedreigd zonder dat je 
daaraan iets kunt doen. Vroeger had je misschien nog invloed op 
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je lot door het uitoefenen van politieke druk of deelname aan 
verkiezingen. Maar dat lijkt vandaag onmogelijk omdat veel 
hoog opgeleide politici wat dit betreft één lijn trekken: de 
bevolking begrijpt het niet en moet eigenlijk haar mond houden. 
 

6. Wat  kan de Rabobank aan die machteloosheid doen? 
 
Het klinkt misschien vreemd dat banken op dit gebied een rol 
hebben. Hoe zouden ze deze grote, veelal wereldwijde 
ontwikkelingen kunnen tegen gaan? Dat lijkt me niet alleen een 
te simpele opvatting maar ook een opvatting die botst met de 
manier waarop de Rabobank zelf is ontstaan. Het is daarom de 
moeite waard om even terug te gaan naar het verleden, meer in 
het bijzonder naar het laatste kwart van de negentiende eeuw. 
Die periode heb ik nauwkeurig onderzocht en wel in een 
proefschrift dat over de modernisering in het oosten van Noord 
Brabant ging. Dat onderzoek leert ons onder meer het volgende.4 
 
Vanaf 1848 deden zich op de Brabantse zandgronden ingrijpende 
veranderingen voor. De overheid voerde op elk vlak een liberaal 
beleid met als gevolg dat de markteconomie ook in dit deel van 
Nederland volledig tot ontplooiing kwam. Het bracht op grote 
schaal processen van verstedelijking en industrialisatie met zich 
mee maar ook vormen van proletarisering en verpaupering die 
rond 1870 zo urgent werden dat zelfs de maatschappelijke boven-
laag ervan overtuigd raakte dat het zo niet verder kon. Het samen-
gaan van die problemen zou later als de sociale kwestie bekend 
worden, een kwestie die mede over macht en onmacht ging. 
 
Ook de boeren maakten in die tijd een moeilijke periode door.  
Ze hadden voor hun deelname aan de markteconomie dringend 
geld nodig maar dat bleek er nauwelijks te zijn. Anders dan in het 
Westen en Noorden van ons land was het traditionele boeren- 
bedrijf op de zandgronden niet op kapitaal maar op arbeid geba-
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seerd met als gevolg dat veel boeren rond 1870 een tekort aan 
kapitaal hadden. Gegeven die situatie heeft pater Gerlacus van 
den Elsen toen de boerenleenbank opgericht. Dat was een vorm 
van samenwerking waarmee de boeren zich konden verweren 
tegen ontwikkelingen die hen van buitenaf onder druk zetten. 
 
Overigens was het oprichten van deze boerenleenbanken geen 
persoonlijk initiatief. Het maakte net als de organisaties waarin 
arbeiders, middenstanders en fabrikanten samenwerkten, deel 
uit van een kerkelijke strategie die op vele plaatsen in Europa 
succesvol was. Die strategie was goed doordacht, zoals blijkt uit 
de pauselijke Encycliek Rerum Novarum die in 1891 verscheen en 
die in kort bestek de katholieke sociale leer uiteenzette. Het 
aangrijpingspunt van deze leer lag in de sociale ellende die uit de 
industrialisatie voortvloeide en de gekozen oplossing was zo 
passend dat ze ook vandaag nog relevant zou kunnen zijn.  
 
Het pauselijk document wees namelijk het liberalisme af aange-
zien dit de machteloosheid in stand hield dan wel veroorzaakte. 
Maar het wees evengoed elk socialisme af omdat dit slechts de 
tegenpool van liberalisme was en de machtshoudingen alleen 
maar wilde omkeren. In feite ging de katholieke kerk dwars op de 
tegenstelling van liberalisme versus socialisme staan door het 
formuleren van een eigen weg die zich door samenwerking ken-
merkte. Zo koos de kerk niet voor of tegen de markteconomie 
maar voor een nieuw midden dat bijzonder levensvatbaar bleek. 
Zoals het succes van de boerenleenbank illustreert. 
 
De les van deze korte geschiedenis zou zijn dat we de strategie van 
gemeenschap en samenwerking opnieuw moeten ontwikkelen. 
Net als aan het einde van de negentiende eeuw maakt zich een 
breed gevoel van machteloosheid in de samenleving breed. En 
net als toen stellen voor- en tegenstanders van huidige dynamiek 
zich als tegenpolen op. Het ene kamp wil de moderne dynamiek 
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via marktwerking bevorderen, het andere kamp wil haar via 
overheidsmaatregelen beperken. De bank die het historisch 
erfgoed van een coöperatie heeft, kan bij dit dilemma een 
interessante rol spelen. 
 
Dat geldt te meer omdat de coöperatieve gedachte ook in andere 
domeinen blijkt aan te slaan. Een inventarisatie die ik vijf jaar 
geleden maakte voor de VNG wees uit dat coöperaties vanaf 2005 
als paddenstoelen uit de grond schieten. Of het nu gaat om 
duurzame energie, het gebruik van stedelijk groen of het 
tegengaan van eenzaamheid: overal zien we ondernemende 
burgers die een coöperatie oprichten om samen iets aan de 
problematiek in hun leefwereld te doen. Het zijn even zovele 
partners waarmee de Rabobank goed zou kunnen samenwerken 
omdat ze in beginsel dezelfde sociale taal spreken en dezelfde 
waarden omarmen.5 

 

7. Voor wie  zou de Rabobank iets moeten doen?  
Het zojuist gezegde houdt in dat het bij samenwerking niet alleen 
om praktisch voordeel gaat. De coöperatieve beweging vloeit uit 
een aantal sociale normen en waarden voort. Daarom kan de 
Rabobank haar globale doel – Samen zorgen voor een betere leefwereld 
– nader uitwerken door aan te geven met welke personen, 
groepen of initiatieven ze het liefst wil optrekken. In de algemene 
zin zou ik zeggen: Met iedereen die zich voor het leven 
verantwoordelijk voelt. Dat is op het eerste oog een brede 
verzameling van mensen die niettemin één ding gemeen hebben, 
namelijk dat ze een betere leefwereld van belang vinden. 
 
› Te denken valt aan ouders of grootouders die goed voor kinderen 

en kleinkinderen willen zorgen. Ze hebben van nature belang-
stelling voor alles wat de levenskwaliteit van de komende genera-
ties betreft. 
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› Maar je kunt ook denken aan middelgrote ondernemers die zich 
verantwoordelijk voelen voor de continuïteit van hun bedrijf. Per 
slot van rekening is die van groot belang voor de gezinnen die 
van dat bedrijf moeten leven. 

 

› We kunnen evengoed denken aan consumenten die er graag een 
verantwoorde en gezonde levensstijl op na houden. Zij zoeken 
alternatieven voor producten uit de bio-industrie ofschoon hun 
inkomen of toegang tot informatie soms beperkt is. 

 

› Belangrijke partners zijn bedrijven die hun uitstoot van CO2 
moeten terugbrengen. Die reductie kan ingrijpende gevolgen 
hebben voor de technische en commerciële bedrijfsvoering 
waarbij deskundig financieel advies nodig is. 

 

› We denken uiteraard aan boeren die zich meer voor het welzijn 
van hun dieren of de omgeving willen inzetten. Ze hebben vaak 
te maken met ingewikkelde regelingen van de overheid waardoor 
ze hun goede voornemens niet kunnen waarmaken. 

 

› Denk eveneens aan de activisten die protesteren tegen de aantas-
ting van het milieu. Hun taal is soms radicaal maar ze willen best 
samenwerken met een bank die de zorgen over het milieu ter 
harte neemt. 

 

› Waarom zouden we niet denken aan de vele burgers die willen 
overschakelen op groene energie? Hun aantal zal het komende 
decennium alleen maar toenemen en ze zullen een betrouwbaar 
financiële advies beslist niet in de wind slaan. 

 

› Het zou goed zijn om veel samen te werken met wetenschappers 
die onderzoek naar ecologische systemen doen. Niet alleen 
omdat hun kennis grote waarde heeft maar ook omdat ze als 
privé persoon vaak belangstelling voor het milieu hebben. 

 

› Uiteraard kan men samenwerken met supermarkten en andere 
partijen die bij de voedselvoorziening een cruciale rol spelen. Ze  
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zijn weliswaar aangewezen op wensen van de klant maar ze  
kunnen op bepaalde moment ook sturend optreden. 

 

› Last but nog least denken we aan hedendaagse jongeren. Ze zetten 
zich graag in voor bedreigde diersoorten en willen alle leven met 
respect behandelen. Er zijn tekenen dat dit geen tijdelijk ver-
schijnsel is maar iets wat vele millennials blijft kenmerken. 

Je zou deze lijst nog met vele anderen kunnen uitbreiden. Cruciaal 
is dat de Rabobank zich richt op mensen, bestuurders of organi-
saties wier beslissingen vroeg of laat van invloed zijn op levens-
kwaliteit van anderen. Het zal de ene keer om de kwaliteit van 
hun persoonlijk leven gaan, de andere keer om de kwaliteit van 
een sector of domein en weer een andere keer om het leven op de-
ze aarde in zijn geheel. Laten we niet langer denken dat er ‘onver-
mijdelijke’ ontwikkelingen zijn en meer recht doen aan datgene 
wat wetenschappers ‘agency’ noemen: het besef dat je wel dege-
lijk iets kunt doen, zeker wanneer je samenwerkt met anderen.6 
 

8. Waarmee  kan de Rabobank haar klanten helpen? 
 
Het meest voor de hand liggen de antwoord op deze vraag is 
natuurlijk: Met geld of financiële producten. We zijn per slot van 
rekening een bank! Toch spreekt dat niet voor zich. Voor mij per-
soonlijk geldt in elk geval dat ik de Rabobank daar niet voor 
nodig heb. Geld kan ik ook wel uit een pinautomaat halen. Het 
maakt me weinig uit wie het apparaat beheert. Zolang ik maar 
het gewenste bedrag kan afhalen. Desnoods komt de cashmachi-
ne in handen van de overheid, zoals de WRR recentelijk sugge-
reerde. Misschien is de Rabo een tikje sneller dan de ING… Maar 
ach, dat soort marginale verschillen laten mij in wezen koud. 
 
Intussen is er wel iets anders wat mij juist sterk bezig houdt. 
Terwijl geld in allerlei fasen in het leven een voorname rol 
vervult, wordt het voorbereiden en nemen van een juiste 
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beslissing niet eenvoudiger. De moderne wereld is behoorlijk 
ingewikkeld geworden en dat geldt ook op financieel gebied. Er 
zijn soms zoveel bomen dat ik het bos niet langer zie. En dan 
behoor ik nog tot de hoogopgeleide burgers, die geacht worden 
dat allemaal te kunnen volgen. In feite ben ik daartoe niet in staat 
en het gebeurt ook wel dat ik daar helemaal geen zin in heb. 
Daarom zou een goede adviseur mij zeer van pas komen. 
 
Mijn suggestie is dan ook dat de Rabobank haar klanten niet 
zozeer met geld maar met kennis en advies gaat helpen. Er 
komen tal van situaties voor waarin een goed advies bijzonder 
welkom is. Denk bij voorbeeld aan de volgende: 
 
› Stel ik zit tien jaar voor mijn pensioen en ik maak me zorgen over 

de hoogte van mijn uitkering. Wie zal mij vertellen hoe ik dat kan 
aanvullen? 

 

› Stel ik ga verhuizen naar een mooier pand maar ik krijg de finan-
ciering niet rond. Wie geeft mij een betrouwbaar en onafhanke-
lijk advies? 

 

› Mijn levenseinde is in zicht en ik heb kinderen uit twee huwelij-
ken. Hoe kan ik mijn nalatenschap zo regelen dat er geen ruzie 
tussen de erfgenamen komt? 

 

› Ik krijg een veel te hoge belastingaanslag en moet die binnenkort 
voldoen. Wat is in dat geval de meest verstandige werkwijze? 

 

› Ik heb enkele goede doelen op het oog maar stuit op een paar 
wettelijke voorschriften. Met wie kan ik daarover een vertrouwe-
lijk gesprek voeren?  

 

› Onlangs kreeg ik contact met een interessante Chinese zaken-
partner. Hoe kom ik te weten of die partner wel betrouwbaar is? 

 

› Als ondernemer heb ik inmiddels een mooi kapitaal vergaard. 
Kunt u me een suggestie doen voor relatief veilige beleggingen?
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› Mijn ziekte brengt extra kosten me zich mee maar mijn hoofd  
staat er niet naar. Welke persoon of organisatie kan dat voor mij 
regelen? 

 

› Een al langer slepend conflict met mijn leidinggevende dreigt uit 
te lopen op ontslag. Hoe kan ik me de komende maanden het 
beste opstellen? 

 

› Er komt een aantrekkelijk aanbod langs voor het leveren van 
groene energie. Loont het de moeite om daarop in te gaan of 
maakt het per saldo niet veel uit? 

 

› Na het hacken van mijn computer ben ik bang dat mijn bedrijfs-
gegevens niet meer veilig zijn. Kunt u me helpen om die beter te 
beschermen? 

 

› Als nieuwkomer in Nederland wil ik een stabiel bestaan opbou-
wen. Wie helpt me om dit op een financieel gezonde wijze te doen? 

 
Ook deze lijst zou je gemakkelijk kunnen uitbreiden. Overigens 
is het wel zo dat bijna alle genoemde situaties zich in mijn eigen 
leven of directe omgeving hebben voorgedaan. Dat onderstreept 
nog eens dat je als burger voortdurend voor complexe vragen 
staat. Wie vindt nog zijn weg in de wirwar van regelingen, 
financiële producten, aangeboden diensten, verzekeringen of 
wettelijke voorschriften die jaarlijks op ons afkomen? De 
geboden toelichting is daarbij niet behulpzaam. Sterker nog, ze 
maakt deel uit van het probleem. Dat is althans de manier 
waarop ik de situatie zelf ervaar. 
 
Daarom zou ik enorm geholpen zijn met een eerlijke en 
betrouwbare adviseur op financieel vlak. Iemand die niet in de 
eerste plaats aan zijn of haar verdienmodel denkt maar het een 
eer vindt om mij goed bij te staan in een wereld die inmiddels erg 
ingewikkeld is. Een persoon ook met wie ik een zakelijke relatie 
kan ontwikkelen, die van mijn persoonlijke en professionele 
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situatie op de hoogte is en op wie ik durf te bouwen bij een aantal 
keuzen die voor de kwaliteit van mijn leefwereld beslissend zijn. 
Als de Rabobank een dergelijke rol zou kunnen spelen, dan meld 
ik mij per onmiddellijk aan. 
 

9. Wanneer  kan de Rabobank haar klanten helpen?  
Het antwoord op deze vraag vloeit logisch uit de eerder 
geformuleerde missie voort. De kwaliteit van mijn leefwereld is 
immers op gezette tijden in het geding. En het is precies op die 
momenten dat eventuele adviezen van Rabobank zeer welkom 
zijn. We kunnen daarbij denken aan situaties als de volgende: 
 
› Het moment waarop ik een langdurige verbintenis aanga. 

 

› Elke keer dat er een kind geboren wordt. 
 

› De levensfase waarin ik mijn pensioen moet regelen. 
 

› Het ogenblik waarop ik mijn eerste hypotheek afsluit. 
 

› Het jaar waarin ik met een eigen bedrijf begin. 
 

› De fase waarin ik voor mijn bejaarde ouders moet zorgen. 
 

› De week waarin ik na jarenlange dienst ontslagen wordt. 
 

› Het overlijden van mijn vader en het regelen van de erfenis. 
 

› Mijn overstap naar een nieuwe maar niet eenvoudige baan. 
 

› Die keer dat anderen mij juridisch aansprakelijk stelden. 

 
Met andere woorden: het gaat om alle momenten waarop het 
leven een wending krijgt en waarbij ik voor een ingewikkelde 
beslissing sta. Dat brengt onvermijdelijk financieel risico, inves-
teringen of onkosten mee. Het zou fijn zijn als je daarbij goed en 
zakelijk geholpen wordt. Ik krijg immers te maken met een (of 
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meerdere) systeemwereld(en) waar je uiteenlopende wegen kunt 
bewandelen zonder dat alle consequenties helder zijn. Veel 
hangt af van de besluiten die ik op dergelijke momenten neem en 
die het leven van mijzelf, mijn dierbaren en anderen ingrijpend 
kunnen wijzigen. 
 
Maar het gaat niet om zakelijke hulp alleen. De genoemde 
momenten krijgen vaak een symbolische betekenis en daarom 
hebben geldzaken ook een intieme, om niet te zeggen 
existentiële kant. Geld raakt verweven met de meest kostbare en 
daarom ook de meest kwetsbare ogenblikken van het bestaan. 
Dat verklaart wellicht waarom bepaalde mensen zo veel 
mogelijk geld proberen te verzamelen. Ze geloven dat een hoger 
inkomen, een extra bonus of een groot vermogen aan de 
buitenwereld laten zien dat hun leven waarde heeft. Ze denken 
dat geld hen geloofwaardig maakt en het lijkt soms te werken. 
 
Maar in wezen zijn deze mensen niet erg wijs. Ze halen immers 
vorm en inhoud door elkaar. Ze doen als of uiterlijke tekenen 
belangrijker zijn dan innerlijke waarden. Ze zijn vergeten wat de 
dichter zegt, namelijk dat alles van waarde uiteindelijk heel 
weerloos blijkt. Een en ander neemt niet weg dat we ook het 
weerloze moeten beschermen en dat een goed financieel advies 
op dat soort momenten inderdaad het leven dient. Bij die 
beslissingen moet blijken of Samen zorgen voor een betere leefwereld 
vooral een fraaie leuze is dan wel een opdracht die de Rabobank 
en haar medewerkers waarmaken. 
 

10. Waar  kan de Rabobank haar opdracht waarmaken?  
Honderd jaar geleden zou het antwoord op deze vraag tamelijk 
eenvoudig zijn. Het bijstaan van boeren, arbeiders en kleine 
zelfstandigen was bij uitstek een lokale aangelegenheid. De 
problemen kwamen in die tijd vooral uit de grote wereld voort 
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want het waren nationale en zelfs internationale ontwikkelingen 
die voor een uitdaging zorgden. De oplossing werd in plaatse- 
lijke of hooguit regionale samenwerking gezocht. Dat was toen 
vrij gemakkelijk omdat het sociale leven in dorpen en zelfs in 
steden zich voltrok in gemeenschappen waar persoonlijke 
relaties een grote rol speelden. 
 
Precies op dat punt traden er de afgelopen eeuw enorme veran-
deringen op. Er deed zich op vele vlakken een proces van schaal-
vergroting voor, een tendens die we in de ontwikkeling van de 
Rabobank zelf terugvinden. De bank werd immers steeds 
omvangrijker en groeide uit tot een wereldspeler die op alle con-
tinenten werkzaam is. Schaalvergroting kenmerkt ook het soort 
bedrijven waarmee de Rabo steeds verbonden was: agribussiness 
is een wereldwijze zaak en dat geldt niet minder voor problemen 
die uit intensieve landbouw voortvloeien. Dat heeft gevolgen 
voor de plaatsen waar de bank haar inzichten kan inbrengen. 
 
Al met al denk ik dat er niet één maar drie schaalniveaus zijn 
waar de Rabo met haar missie aan het werk moet. Om te 
beginnen op een lokale schaal. Dat is niet om redenen van 
nostalgie maar omdat de mens, alle processen van digitalisering 
en globalisering ten spijt, ten diepste een gemeenschapswezen is. 
Iemand die behoefte aan tastbare relaties heeft, die een partner in 
de ogen wil kunnen zien en die met zijn of haar karakter garant 
staat voor een project. Met andere woorden: een mens van vlees 
en bloed wiens leven in een sociale gemeenschap vorm krijgt en 
die op lokaal niveau iets voor anderen wil betekenen. 
 
Daarnaast is er een sectoraal niveau, in het bijzonder de sector 
agribussiness die voor Nederland zo belangrijk is. Dat belang 
blijkt wel uit de commerciële prestaties die onze veehouders, 
boeren en tuinders leveren. De export van landbouwgoederen 
bedroeg vorig jaar ruim 90 miljard euro, wat ons tot de tweede 
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grootste landbouwexporteur ter wereld maakt. Maar het gaat 
even goed om duurzaamheid en innovatie waarbij de weten-
schap een voorname rol speelt. Zo heeft Wageningen University 
de afgelopen eeuw wereldwijde faam bereikt, met als gevolg dat 
jaarlijks duizenden studenten uit Afrika, Latijns Amerika en Azië 
naar ons land komen voor het opdoen van nieuwe inzichten. 
 
Het zou echter een vergissing zijn te denken dat die kennis alleen 
door wetenschappers wordt voortgebracht. In feite vloeit zij 
voort uit de vele vernieuwingen, experimenten en ervaringen die 
de sector als geheel heeft opgedaan. De Rabobank maakt daar-
van een belangrijk onderdeel uit en moet haar kennis dus ook op 
dat niveau inzetten. Het betekent meer concreet dat zij haar mis-
sie Samen zorgen voor een betere leefwereld mede gestalte geeft door 
zich in te zetten voor een agrarische sector die niet alleen winst-
gevend en doelmatig maar ook gezond, duurzaam, diervriende-
lijk en moreel verantwoord is. Dat zal nog een hele kluif worden. 
 
Ten slotte zal de Rabobank mondiaal werkzaam moeten zijn. We 
zien immers dat de turbulentie die we nu meemaken voortvloeit 
uit ontwikkelingen op wereldschaal die niemand onder controle 
heeft. Het kanaliseren van een dergelijke dynamiek vereist dat 
men een wereldwijd netwerk van kennis en contacten heeft. Ook 
op dat niveau kan de Rabobank ons helpen, juist omdat ze een 
grote speler is. Overigens gaat het niet alleen om ons. Bijdragen 
aan voldoende en gezonde voeding vereist dat men zich met 
boeren, bedrijven en gemeenschappen elders ter wereld 
verbindt. Deze denken en leven vaak anders dan wij maar 
kunnen evengoed voor een betere leefwereld zorgen. 
 
Mijn suggestie is dan ook dat de Rabobank haar missie op meer-
dere plaatsen kan waarmaken. Ze mag daarbij niet bezwijken 
voor het even gangbare als verleidelijke idee dat menselijke voor-
uitgang één bepaalde richting kent, te weten van lokale, naar 

27



nationale en uiteindelijk mondiale gemeenschappen. De erva-
ring wijst immers uit dat het omgekeerde evengoed gebeurt.  
We zien dat het oplossen van mondiale problemen juist om 
regionale en lokale stappen vraagt. Daarom mag de Rabobank 
haar worteling in levende gemeenschappen niet zomaar opge-
ven. Ze moet haar eigen traditie trouw blijven maar wel beter 
vertellen waar het over gaat. 
 

11. Hoe moet de Rabobank dan haar verhaal houden?  
Het was geen toeval dat wij het bij onze leergang Wijsheid in tijden 
van transitie vaak over het belang van retorica hebben gehad. De 
vraag is immers hoe je dezer dagen voldoende publieke 
geloofwaardigheid verkrijgt. Veel hoog opgeleide Nederlanders 
denken dat je daarvoor harde cijfers en rationele argumenten 
nodig hebt. Die spelen uiteraard een voorname rol maar dat is 
zeker niet het enige. De oude Grieken en Romeinen wisten al dat 
voor een geloofwaardig optreden drie elementen nodig zijn die 
met de termen logos, ethos en pathos werden aangeduid. De toen 
verzamelde inzichten blijken nog steeds van toepassing. 
 
Het zou goed zijn als de Rabobank daar rekening mee houdt. Dat 
betekent dat haar verhaal aan een drietal eisen moet voldoen. De 
eerste staat met logos in verband: je moet een consistent verhaal 
houden en alle feiten op een rij hebben. Je betoog moet duidelijk 
gestructureerd worden zodat elk verstandig mens het kan 
volgen. De zakelijke analyse moet uiteraard op orde zijn en het is 
goed als een en ander wetenschappelijk wordt onderbouwd. 
Maar verstand alleen is niet genoeg. Ook niet voor bank waar het 
al gauw om kille cijfers gaat. Behalve logos moeten pathos en 
ethos eveneens aan bod komen. 
 
De term pathos verwijst naar de gevoelens van het publiek. De 
verlangens die onbewust meespelen, de angsten die een 
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samenleving kent, onderstromen die vaak moeilijk voelbaar zijn, 
fundamentele waarden waar een bevolking aan hecht, zaken die 
ergernis veroorzaken of zelfs publieke woede oproepen. Je moet 
dat soort gevoelens niet verheerlijken want dan kom je in 
populistisch vaarwater. Maar je mag ze evenmin verwaarlozen 
want dan wordt je niet gehoord. Zorg ervoor dat je verhaal, hoe 
zakelijk en gedegen het ook is, raakt aan de gevoeligheden van je 
publiek en de ervaringen waar die uit voortkomen. 
 
Naast logos en pathos is ethos van belang. Die term verwijst zowel 
naar de waarden die je wil verdedigen als naar je eigen optreden. 
Want je kunt wel bepaalde waarden uitdragen maar de vraag is 
ook wat je zelf doet. Samen voor een betere leefwereld zorgen? Heel 
mooi maar laten we even kijken naar uw eigen handelen. U bent 
voorstander van meer duurzame energie? Heel mooi maar laten 
we even kijken naar uw bedrijfsvoering. U heeft bezwaren tegen 
bio-industrie? Ook mooi maar we kijken even naar uw 
investeringen. Met andere woorden: publieke geloofwaardigheid 
ontstaat alleen als daden en woorden overeenkomen. 
 
Het is een beetje makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen dat de 
Rabobank haar verhaal in retorisch opzicht moet verbeteren. Je 
kunt directieleden of medewerkers van een bank niet zomaar 
omscholen tot sprekers die hun klanten met gloedvolle woorden 
betoveren. Maar tijdens onze leergang bleek wel dat medewer-
kers hun public perfomance sterk kunnen verbeteren. Het gaat 
erom dat medewerkers de missie en traditie van de bank zelf rele-
vant vinden, dat ze in hun werk dienovereenkomstig handelen 
en dat ze tenslotte, rekening houdend met de gevoelens van het 
publiek, overtuigend kunnen uitleggen wat ze doen.
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12. Slot  
Zo kom ik tot de afronding van mijn betoog. Misschien vindt u 
dat het te idealistisch klinkt. Of dat het te ver af staat van 
realiteiten waarmee u dagelijks te maken heeft. Daarop kan ik 
slechts antwoorden dat idealen er vooral toe doen wanneer de 
tijden turbulent worden. Wanneer mensen en bedrijven zich 
gaan afvragen welke doelen zij in wezen nastreven of waartoe zij 
op aarde zijn. Dat is kenmerkend voor de tijd die wij nu 
meemaken. Ze biedt de Rabobank een uitgelezen kans om ernst 
te maken met haar maatschappelijke betekenis en zich op die 
manier te onderscheiden van banken die een andere koers varen. 
 
Kijkend naar die koers moet ik wel eens denken aan datgene wat 
er met de Titanic gebeurde, een groot en haast onverwoestbaar 
schip dat vanuit Europa naar het westen voer. Op een zeker 
moment kwam het in de noordelijke oceaan tussen vervaarlijke 
ijsbergen terecht. U kent de dramatische afloop van het verhaal. 
De kapitein wilde vasthouden aan zijn koers en ook het 
scheepsorkest bleef doorspelen. Aan de gevoelde schokken ging 
met achteloos voorbij. Het zou goed zijn als de Rabobank die 
fout vermijdt door rekening te houden met de bevingen van 
onze tijd die zelfs in het winterse Davos werden gevoeld.
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