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Basisschool de Achtbaan
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Door kwalitatief goed onderwijs helpt 
de Achtbaan leerlingen zich op een prettige, 
veilige manier te ontwikkelen. We helpen ze 
hun zelfstandigheid te vergroten en kennis op te 
doen, zodat ze positief, vriendelijk, open en met
vertrouwen de wereld in gaan.

Akkrumerraklaan 121, Utrecht       

Kijk hoe leuk de Achtbaan is

https://www.youtube.com/watch?v=dlzq2zIi8AM&feature=youtu.be


Carlijn 10 jaar

Yassir 11 jaar

Kaj 10 jaar

Jasmijn 10 jaar

Rayyan 10 jaar

Lisa 11 jaar

Floor 10 jaar

Birgit 11 jaar
Teun 11 jaar

Sammie 10 jaar

Noël 11 jaar

Lyndon 10 jaar

Rixt 10 jaar

Jasper 10 jaar

Christie 10 jaar

Vera 10 jaar

Timo 10 jaar

Isabeau 11 jaar

Bart 11 jaar

Renzo 11 jaar

Sofie 11 jaar

Roumaissa 10 jaar

Laurèl 11 jaar

Kyra 9 jaar
Thomas 11 jaar

Raffayin 10 jaar

Marie 10 jaar

Eva 11 jaar

Lara 10 jaar

Sude 11 jaar

Sofie en Jasper 
staan niet op de foto



Onze Raad van Kinderen is een 
waardevolle aanvulling, zij kwamen 

met originele oplossingen.
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De bank dichtbijRealiseren 
van woonwensen

Duurzame, rechtvaardige
samenleving

Menselijker en 
normaler

De Volksbank

Een familie van bankmerken met één missie: 
Bankieren met de menselijke maat

Een maatschappij waarin mensen vol 
vertrouwen en optimisme kunnen leven. 
Waarin we samen de dingen doen die 
goed zijn voor een volgende generatie. 
Dat is waar wij aan willen bouwen. 
En daarom bestaan we om iedereen, 
mens voor mens, te helpen op hun 
eigen manier financieel weerbaar te zijn.

Lees verder

Even voorstellen

De Raad van Kinderen 
helpt ons om zonder 
‘poespas’ naar onze 

dienstverlening te kijken.

Diana Directeur Manifest

Ons Manifest

https://youtu.be/4GF9tXonzB4
https://www.devolksbank.nl/over-ons/missie-en-strategie/ons-manifest.html


Maurice 60 jaar
CEO (Chief Executive Officer)

Marye 38 jaar
Bestuurssecretaris COO (Chief Operating Officer)

Alexander 50 jaar
CRO (Chief Risk Officer)

Jeroen 46 jaar
CFO (Chief Financial Officer)

Annemiek 41 jaar
CCO (Chief Commercial Officer)

Rob 59 jaar

Onze Raad van Kinderen is een 
waardevolle aanvulling, zij kwamen 

met originele oplossingen.

Een unieke mogelijkheid om uit eerste hand 
te horen wat kinderen 

verwachten van een bank.

Even voorstellen



1. Keuze van het dilemma/de hulpvraag 

2. Presentatie in Kampen

3. Onderzoek op school en bedrijfsbezoek

4. Dialoogsessie in Utrecht

5.  Reactie van directie aan RvK
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Het stappenplan

aangeleverde hulpvragen
bedacht door collega’s

hulpvragen geselecteerd

collega’s stemden hierop

procent stemde op de 
gekozen hulpvraag

Alle medewerkers van de Volksbank is gevraagd mee te denken over en te stemmen op het 
dilemma/de hulpvraag. Die betrokkenheid vindt de directie van de Volksbank heel belangrijk. 



Onze huisstijlKeuze van het dilemma/de hulpvraag

Hoe kan de Volksbank mensen helpen 
verstandig met geld om te gaan?

Als bank hebben we expertise. We willen toch 
niet alleen een doorgeefluik van geld zijn? 

Dat is bankieren met de menselijke maat en 
daarom past het dilemma zo goed bij ons.

Katie Huisvestingsmanager

Het helpen van mensen om 
verstandig met hun geld om te gaan is 
het bestaansrecht van de Volksbank!

Roel Chief Data Officer

Ik vind het belangrijk dat wij als de Volksbank 
onderzoeken waar wij onze klanten kunnen helpen. 

Als we iets positiefs kunnen toevoegen aan de relatie 
die we met onze klanten hebben, dan moeten we dat 

doen. Ieder contact met een medewerker van 
de Volksbank moet een positieve belevenis zijn!

Karin Financieel Adviseur

We hebben als bank een unieke positie, 
waarbij klanten ons vertrouwen met geld. 
Laten we dat vertrouwen, die kennis en de 
kunde dan ook aanwenden om het leven 

van anderen beter te maken.

Arvid Innovatiemanager Betalen
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Mooi om te zien met hoeveel enthousiasme 
alle kinderen participeren in dit project.

Herman Directeur SNS Historisch Centrum

Presentatie in Kampen

Ik vond de geschiedenis van 
de Volksbank heel leuk.

Kyra Raad van Kinderen



Het was een toppie uitje naar Kampen. 
Echt voor alles was gezorgd.

Jasper Raad van Kinderen

In Kampen kregen we meteen meer 
informatie over de Volksbank.

Jasmijn Raad van Kinderen

Aan het einde kregen we allemaal 
een leuke spaarpot.

Sofie Raad van Kinderen

SNS Historisch Centrum

Kijk mee in Kampen

https://youtu.be/RFcu7CruTus




Groep 7a

Sofie en Jasper staan niet op de foto



We mochten zelfs 
de mensen in de 

postkamer interviewen.

Sammie Raad van Kinderen

Het allerleukste vond ik 
dat we de mensen 

mochten interviewen.

Isabeau Raad van Kinderen

Zou groep 7a het leuk vinden om dit jaar Kinderraad te zijn van de 
Volksbank? Met het antwoord, ja, heel graag, ging ik een nieuwe 
uitdaging aan met 30 kinderen. Vanaf het eerste moment dat we 

iets mochten doen als Kinderraad, was iedereen direct super 
enthousiast! We gingen met de bus naar Kampen waar alles echt tot 

in de puntjes was geregeld. De maanden daarna zijn we in de klas 
en bij de Volksbank aan de slag gegaan om ons voor te 

bereiden op de dialoogsessie. Samen met prinses Laurentien en de 
directeuren van de Volksbank werd dit een zeer innoverende dag. 
De kinderen voelden zich nodig en begrepen. Ik moest denken aan 

een opmerking van een kind in de klas, toen ik eens vroeg: 
Wat wil je later worden? Hierop antwoordde ze: Maar juf ik ben toch 
al iets? Ze had gelijk, kinderen zijn al iets en kunnen al veel voor de 

maatschappij betekenen. In dit project was ieder kind uniek en werd 
elk aandeel gewaardeerd binnen het project. 

De kwaliteiten en het creatief inzicht van deze kinderen werden 
direct benut. Want alleen ga je sneller maar samen kom je verder. 

Janieke Leerkacht groep 7a Basisschool de Achtbaan
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Onderzoek op school en bedrijfsbezoek

Werknemers interviewen‘If a child can’t learn the way we teach, 
maybe we should teach the way they learn’



Toen ze mij de openingsvragen stelden 
als wat eet je het liefst in deze kantine 

en waarom ben je eigenlijk bij een bank 
gaan werken, vond ik dat niet alleen 

grappig maar ook uniek.

Jasper Manager Marketingstrategie

Oeps, goeie vraag! 
Hier moet ik even over nadenken.

Reina Projectmanager Changemanagement & Communicatie

Door het interview kreeg mijn lunch 
met een collega een extra dimensie!

Rieneke Directiesecretaresse

Werknemers interviewen
Benieuwd naar de interviews? 

https://youtu.be/5OgSNjzlbbE


We hadden met 
z’n allen hele 
goeie ideeën.

Vera Raad van Kinderen
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De posters maakten 
we in groepjes, 
het resultaat 

was heel mooi.

Lara Raad van Kinderen

Je mocht je eigen 
ideeën laten horen 

en misschien gebruiken 
ze die dan ook.

Rixt Raad van Kinderen



Dialoogsessie in Utrecht

We kregen een heel erg gastvrij gevoel bij de Volksbank. Er is een 
uitdrukking in een andere taal: Mi casa es su casa en dat betekent: 
mijn huis is jouw huis. En dat gevoel gaven ze mij een beetje. Yassir Raad van Kinderen

Mi casa es su casa

De posters maakten 
we in groepjes, 
het resultaat 

was heel mooi.

Lara Raad van Kinderen
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Het gaf een fijn gevoel om 
de directie echt te mogen 

adviseren.

Laurèl Raad van Kinderen

Wat kinderen zeggen is de 
kern van hoe klanten tegen 

ons aankijken maar niet altijd 
durven zeggen.

Sijmen Perswoordvoerder

Mi casa es su casa. 
Die quote was voor mij 

het absolute hoogtepunt. 
Zo mooi verwoord.

Jeroen CRO

We laten zien dat we openstaan 
voor nieuwe inzichten uit de 

maatschappij. Dat we ons willen 
laten zien en willen luisteren.

Cora Business Consultant

Dialoogsessie in Utrecht

Bekijk de dialoogsessie

https://youtu.be/XXe3jrlgIYs


Deze dialoog heeft 
al mijn verwachtingen 

overtroffen.

Rob CCO

Leerzaam, want je leert hoe 
directeuren denken en je 

krijgt zelf ook ideeën. 

Timo Raad van Kinderen

Jullie zijn de toekomst 
van Nederland. Dat jullie 
persoonlijk contact heel 

belangrijk vinden, betekent dat 
we dat misschien weer een 
beetje moeten herstellen.

Maurice CEO

Leuk dat er ook zoveel 
collega’s bij de dialoogsessie 

aanwezig konden zijn!

Elsa Marktgebied Ondersteuning

Bekijk de dialoogsessie



De Volksbank mag best een 
fout maken. Als je het maar 
eerlijk toegeeft, dan kan het 
vertrouwen weer hersteld 

worden.

Marie Raad van Kinderen

Volgens mij zijn jullie heel 
duidelijk. Er moet wederzijds 
vertrouwen zijn. En de bank 
moet helpen om goed met 

hun geld om te gaan.

Alexander COO

Het was grappig want 
iedereen ging zijn of haar 

eigen naam zeggen. 
De ene was 46 
en de andere 9.

Kaj Raad van Kinderen

De kinderen helpen 
ons om zaken 

weer eenvoudig te maken.

Hans Privacy Medewerker
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Dialoogsessie in Utrecht



Ik vond de dialoogsessie 
gewoon te kort.

Eva Raad van Kinderen

Wat een feest om dit project 
te begeleiden! Ik heb van elk 
moment genoten en bovenal 

veel geleerd van de 
onbevangenheid 
van de kinderen.

Hilde Manager Financiële Educatie 
en projectleider RvK van de Volksbank

Het was superleuk! 
We werden verwend, 

ze vroegen mag ik je jas 
aannemen?

Sude Raad van Kinderen

Maurice, Rob, Alexander, 
Jeroen en Marye deden 

heel goed mee. Ik zat naast 
Rob en hij was heel gezellig.

Renzo Raad van Kinderen

Tekening van: Christie Raad van Kinderen
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Reactie van directie aan RvK

Ik zou graag zien 
wat het heeft opgeleverd.

Raffayin Raad van Kinderen

• De Raad van Kinderen leert ons dat  
klanten je vrienden moeten zijn.  
Daarom ontwikkelen we een aanpak  
om collega’s hierin te coachen. 

 • In vrienden heb je vertrouwen.  
We kijken naar manieren om het  
wederzijds vertrouwen tussen bank  
en klant te vergroten.

 • We ontwikkelen een app waarmee  
klanten en collega’s met elkaar  
in contact komen. 

 • We vragen onze Raad van Kinderen  
mee te denken over de viering van  
ons 200-jarig bestaan. 

 • We doen vaker onze deuren open. 

Een aantal ideeën 
zijn direct omgezet 
in concrete acties.

Bekijk de vlog van Rob en Jeroen

https://youtu.be/-KmpSy79F1U


Een aantal ideeën 
zijn direct omgezet 
in concrete acties. Wat leuk dat ze voor ons een vlog 

hebben opgenomen.

Carlijn Raad van Kinderen

Heel vaak luisteren volwassenen 
niet naar kinderen dus ik ben 
heel blij dat ze echt iets met 
onze adviezen gaan doen.

Roumaissa Raad van Kinderen

Wat goed dat ze iets gaan 
doen met onze ideeën.

Noël Raad van Kinderen
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Missing Chapter Foundation

Ook de Raad van Kinderen 
van de Volksbank ging echt naar 
de essentie. Zo vroeg een kind 
wat er gebeurt wanneer je als 
bankmedewerker rood staat. 

Zonder het met zoveel woorden 
te zeggen benadrukten de 

kinderen dus ook het belang 
van leiderschap om mensen te 

helpen goed met geld om te gaan. 
Dat begint met je eigen huis, 

zeiden de kinderen. Ik hoorde 
het ook als een zuiver en helder 
appèl om een nieuwe invulling 
te geven aan de zo belangrijke 
maatschappelijke rol van deze 

organisatie met zo’n mooie 
geschiedenis.

Laurentien Oprichter MCF



Het is erg indrukwekkend om 
te zien hoe actief de Volksbank 

aan de slag is gegaan met 
de Raad van Kinderen. 

Polls om de hulpvraag door de 
werknemers zelf te laten kiezen, 

interviews tijdens de lunch bij 
het bedrijfsbezoek en een 

enorm publiek bij de dialoog; 
de Raad van Kinderen is 

duidelijk een geworden met 
de Volksbank!

Lanette Projectleider MCF

Sinds september 2016 heb 
ik mogen samenwerken 

met de Volksbank en hun 
Raad van Kinderen en ik durf 
volmondig te zeggen: wat een 

fijne samenwerking! Een 
samenwerking bomvolle mooie 

ideeën, gedegen onderzoek 
en plezier. Dit kwam samen 

in de zeer geslaagde 
dialoogsessie, waarin het 

warme welkom dat de Volksbank 
brengt voor iedereen – jong 

en oud – voelbaar was. 
Een fantastische start van onze 

structurele samenwerking, 
die vast en zeker nog veel 

mooie dingen gaat brengen. 

Maud Projectleider MCF



Sta je in het rood,
zit je dus in financiële nood,
laat dan niet na te bellen,
naar Jasmijn, Yassir en Timo: 
ze kunnen je alles over geld vertellen. 

Samen met hun klasgenoten, 
kun je de inhoud van je portemonnee vergroten,
wat zij allemaal hebben bedacht,
is 110 procent beter dan wat wij als 
Volksbank hadden verwacht.

Mi casa es su casa geeft aan 
dat we elkaar kunnen vertrouwen,
zodat je als klant en bank nog meer 
van elkaar kunt gaan houden,
voor jullie andere geluid, inzicht en klank, 
groep 7a van KSU de Achtbaan: heel, heel veel dank.

Jeroen CRO

Bedankt dat wij jullie 
Raad van Kinderen mochten 

zijn. Het was heel leuk.

Eva en Lisa Raad van Kinderen

https://youtu.be/GHTc019uxLI

