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Meester over je 
eigen lot

De missie van de Rabobank: Growing a better world together is wel 
zeer toepasselijk. Rabobank is namelijk ‘s werelds grootste financiële 

dienstverlener in food- & agri. Bij alle bewegingen rond voedsel - zoals 
aankoop zaaigoed, oogsten, verkoop gewassen - is Rabobank in veel 
van de gevallen betrokken. INDenHaag spreekt met Harry Wientjens, 
directeur Particulieren & Private Banking van Rabobank Regio Den 

Haag, die moeiteloos de mondiale kracht van de bank verbindt met lokale 
initiatieven tot verduurzaming.

rabobank
HaRRy WIeNtjeNs, directeur Particulieren &

Private Banking van Rabobank Regio Den Haag

‘Ik werk nu twintig jaar voor deze bank’, zegt Wientjens. 
‘In die tijd is er een hoop veranderd, maar de essentie 
van onze dienstverlening is nog steeds hetzelfde: geef 
mensen de middelen om heer en meester te worden over 
hun eigen lot. Natuurlijk is niet gelijk alles perfect, als je 
maar in de goede richting beweegt. Bijvoorbeeld richting 
duurzaamheid. Ik geloof echt heilig in die zin: Growing 
a better world together. Dat proberen we deels ‘’in het 
groot’’. Als je kijkt naar het Klimaatakkoord 2050: tegen 
die tijd moeten 10 miljard monden gevoed worden. Dat 
gaat niet zoals het er nu voor staat. We zullen anders met 
grondstoffen moeten omgaan. Daar wil de Rabobank 
aan bijdragen. De trek naar de stad is een andere grote, 
mondiale trend, die we ook hier in Den Haag zien. Ik 
ben lid van de Economic Board van Den Haag. We zien 
wat er speelt in de stad. Ook in Den Haag zal echt meer 
gebouwd moeten worden. Hoe zorgen wij er nu voor dat 
die benodigde woningen er komen? BPD, de grootste 
bouwer van Nederland en een dochter van Rabobank, 
kan daar een rol in spelen. In het licht van dat Klimaat-
akkoord is natuurlijk ook de verduurzaming van 
woningen wezenlijk. Ook daar dragen we ons steentje 
aan bij. Tevens op lokaal niveau.’

Gasloos wonen
Rabobank Regio Den Haag heeft recent een pilot met 
‘’Eerste Hulp bij gasloos wonen’’ uitgevoerd. ‘Klanten 
die een hypotheek bij een onze Haagse kantoren afslui-
ten, bieden wij aan dat er een duurzaamheidsspecialist 
bij ze langs komt. Die kan heel goed inschatten wat je 
kwijt bent aan het verduurzamen van je woning: zoals 
isolatie, wellicht een warmwaterpomp, et cetera. Omdat 

ze de situatie ter plekke zien, kunnen ze ook een goede 
inschatting geven van de kosten en besparingen. Ik heb 
zelf ook zo’n analyse laten maken. Heel verhelderend. Ik 
heb een woning uit 1905. Daar maak je nooit een ‘’A-
label’’ van. Maar ik heb wel extra mijn vloer geïsoleerd 
en een andere ketel genomen. De pilot was erg suc-
cesvol. Ze zijn toch bij circa 200 mensen langs geweest. 
Zo proberen we als coöperatie lokaal een bijdrage te 
leveren. We bieden ook een korting op de hypotheek bij 
verduurzaamde woningen tot een bepaalde EPC norm. 
Natuurlijk zit daar voor de Rabobank tevens eigenbelang 
in: een verduurzaamde woning heeft meer waarde. We 
zijn nu in gesprek om de pilot verder te gaan uitrollen. 
Daarnaast werken we voor de verduurzaming van huizen 
ook samen met Greenhome. Bovendien zijn we ook met 
de gemeente en Duurzaam Den Haag in gesprek over dit 
soort zaken, om te inventariseren wat we nog meer kun-
nen doen voor de stad.’ 

Maatschappelijke duurzaaMheid
Rabobank is tevens betrokken bij vele projecten die 
maatschappelijke duurzaamheid bevorderen, ook in Den 
Haag. ‘Met allerlei projecten proberen we mensen in 
Den Haag een duwtje in de rug te geven. De financiële 
middelen daarvoor komen uit het winstuitkeringsfonds 
van Rabobank Regio Den Haag, 1,9 miljoen euro dit 
jaar. Zo zetten we ons in om de financiële zelfredzaam-
heid in onze regio te vergroten. Onder meer door 
voorlichting en vroege signalering van schulden. We 
doen mee met een pilot van de Nederlandse Vereniging 
van Banken. Ook hebben we een project om de kennis 
over duurzame voeding te vergroten, onder meer bij een 

‘ We proberen 
mensen in Den Haag 
een duwtje in de 
ruG te Geven’
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voetbalvereniging en een school. We hebben een bedrag 
beschikbaar gesteld om dat aan te zwengelen.’

kinderkliMaattop
Erg trots is Harry Wientjens ook op de bijdrage die de 
Rabobank in regio Haaglanden heeft geleverd voor de 
Kinderklimaattop in 2019. ‘Kinderen deden allerlei 
onderzoek naar duurzaamheid. Wij organiseerden een 
sessie met de wethouders van de zes gemeenten in onze 
regio. Wij hebben hen een Raad van de Kinderen gege-
ven. Zij komen met ideeën en nieuwe inzichten op het 
gebied van duurzaamheid. Het mooie is dat de geves-
tigde orde, zoals de gemeente en wij als bank, daar dan 
echt serieus naar kijkt.’

zakelijk 
beste restaurant in De staD: 

‘Gran tour in Italia’

De lekkerste koffie: ‘

Gewoon zwart’

favoriete public space: 

‘strand scheveningen.’

favoriete Winkel: 

‘de Bijenkorf’

mooiste gebouW: 

‘Het Mauritshuis’

mooiste straat: 

‘Lange Voorhout’

persoonlijk 
eerste Herinnering aan Den 

Haag: 

‘Met opa naar Kijkduin’

passie voor: 

‘Mensen’

bijleren: 

‘Continu’

mijn inspiratiebron: 

‘Mijn oma’

ultieme ontspanning:

‘Met vrienden dineren’

beste sportprestatie: 

‘Lang geleden’

Welke krant lees je: 

‘aD’

guilty pleasure: 

‘Comedy Central kijken’

sportstiMulerinG aan zee
Het zal misschien velen verbazen, maar ongeveer de 
helft van de kinderen die opgroeien in de wijk Zuidwest 
in Den Haag is nog nooit op het strand geweest. ‘Dat 
verbaasde mij ook. We zijn partner geworden van een 
project waarbij kinderen met bussen worden opgehaald 
om op het strand te sporten. Daarmee geven we ook 
invulling aan onze verantwoordelijkheid, door aan te 
sluiten bij het Nationaal Sportakkoord dat minister 
Bruins heeft gesloten met de sport, gemeenten en maat-
schappelijke organisaties en bedrijven. Bij al dit soort 
projecten is ons uitgangspunt: we proberen gewoon of 
het werkt. Er niet over praten, maar het gewoon doen. 
Als dingen goed werken, schaal je het op, alleen of met 
partners. Als het niet werkt, stop je ermee. Als je maar 
richting meer duurzaamheid en meer sociale betrokken-
heid beweegt met zijn allen. Wij merken dat steeds meer 
organisaties en mensen Rabobank als een goede partner 
zien bij allerlei maatschappelijke projecten. Die wederke-
righeid is goed voor de inwoners van de stad én daarmee 
voor de bank.’ ■

Harry
Wientjens

‘ Helft kinDeren in Wijk 
ZuiDWest is noG nooit op 
het strand Geweest’
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