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Lokale samenwerking partners: tekst en redactie Pink Communicatie, fotografie René Schotanus.  
Mailadres redactie: communicatie.breda@rabobank.nl.

4
Energietransitie
Vijf Rabobank-leden vertellen hoe 
zij hun leven verduurzamen.

 
8
Interview
Traais Energie Collectief wil van 
Terheijden een van de eerste 
energieneutrale dorpen van 
Nederland maken.

 
12
Eneco
De overname van Eneco door 
Rabobank mislukte, maar het plan 
heeft de bank wel veranderd.

15
Iedereen kan wat
Wethouder Greetje Bos omarmt 
duurzame slogan: Iedereen doet 
wat, iedereen kan wat.

 
16
Coöperatief
Hoe voorkomen we dat dingen 
van waarde weerloos zijn? 
Barbara Baarsma legt het uit.

18
Biobased Bouwen
Muren van popcorn en tegels 
van zeewier: een pleidooi voor 
het bouwen met natuurlijke 
materialen.

20 
Cato van de Vijver is plastic 
strijder
Ze is samen met haar vader al 
zo’n twee jaar druk bezig met het 
opruimen van afval.

22
Voorlopers
Schoenwinkelketen Omoda in 
Zierikzee doet en denkt duur-
zaam. Het familiebedrijf verkoopt 
onder meer vegan schoenen.

 
24
Ik blik terug
Het Marktteam jongeren kreeg de 
vraag: wat is jouw dilemma in de 
voedselindustrie?

 
26 
Maatwerk
Wout Monseurs Projectinrichting 
& Documentoplossingen biedt 
maatwerk.

28
Hier en Daar
Het Centrum voor Wonen in 
Etten-Leur informeert ouderen 
over wonen, zorg en financiën, 
zodat zij langer zelfstandig 
kunnen blijven.

32
Column door Lisette de Roos
Hoe bestrijd je fraude en beperk 
je zoveel mogelijk de schade?

 
33
De vrijwilliger
Dierenasiel Breda boft met haar 
enthousiaste vrijwilligers.
 

34
Maatschappelijke impact
De Rabobank is betrokken bij 
maatschappelijke initiatieven en 
investeert een deel van de winst 
in de samenleving. Goed voor 
onze leden en klanten & goed 
voor de wereld om ons heen.

36
Huisje-Boompje-Beestje
Fred en Cindy van Wijck uit 
Sluiskil verduurzaamden hun 
jaren-70-bungalow. Dat heeft 
nu energielabel A.

38
Hoe blijf je fit?
Met deze simpele tips blijf je 
als thuiswerker duurzaam in 
beweging.

 
40 
Lessen uit de coronacrisis
De coronacrisis leert dat we ons 
gedrag snel kunnen aanpassen. 
Dat biedt hoop voor het klimaat.

42
Kunstcollectie
In Composition: Everything Is 
Alive laat Christina Lucas stoffen 
uit het menselijk lichaam met 
elkaar reageren.

 
43
Ledenaanbiedingen
Aantrekkelijke aanbiedingen 
op sportieve en/of culturele 
evenementen of producten 
in de buurt.

 
44
Puzzel
Los de puzzel op en maak kans 
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MAATWERK
TEKST: PINK COMMUNICATIE   BEELD: RENÉ SCHOTANUS

ee, het is niet Wout die aan 
het roer staat van Wout 
Monseurs Projectinrichting & 
Documentoplossingen. ‘Maar 

de naam van mijn vader was zo bekend, dat 
ik die nooit heb veranderd’, vertelt huidige 
eigenaar Rob. Hij nam het 61-jarige bedrijf over 
dat uitgroeide tot een totaalleverancier van 
kantoorbenodigdheden, projectinrichting en 
multifunctionele printers. Het team van twaalf 
medewerkers beheert ook een webshop met 
zo’n 25.000 kantoor- en facilitaire artikelen. 
Monseurs levert aan de zakelijke markt, 
onderwijs- en zorginstellingen en overheden 
in heel Zuidwest-Nederland.

Onderscheidend vermogen
‘Die markt is heel competitief’, legt Rob uit. 
‘Op elk onderdeel van ons aanbod is de 
concurrentie pittig. Vandaar dat we ons heel 
duidelijk onderscheiden met kwalitatief 
hoogstaande producten, advies op maat en 
een compleet aanbod. Van kantoormeubilair 
en printers tot raambekleding, vloerbedekking 
en behang. Zo kun je hier niet alleen 
terecht voor een ergonomisch bureau, maar 
ook voor de complete inrichting van een 
kantoorgebouw. Dat hebben we al voor 
veel klanten mogen doen, waaronder TES 
Installatietechniek, Stichting INOS en Rabobank 
Breda. Natuurlijk was het leuk om voor onze 
eigen bank die opdracht uit te voeren. Het 
versterkte de toch al goede band.’ 

Sfeervol bij elkaar
Voortdurend aanpassen aan marktont-
wikkelingen is ook een van de sterke punten 
van Monseurs. ‘Het kantoorlandschap is al ja-
ren flink in beweging. Zo weten we nu dat veel 
mensen zich niet goed kunnen concentreren 
in grote kantoortuinen. Er is dus steeds meer 
vraag naar concentratieruimtes en akoestische 
oplossingen. Ook de vraag naar ergonomische 
oplossingen, zoals zit-/stawerkplekken blijft 
toenemen.’  
 
De coronapandemie heeft die trends alleen 
nog maar versneld. ‘Tijdens de eerste golf 
was er een flinke rem op investeringen in kan-
toorinrichting. Maar na de zomer trok het aan. 
Allereerst vanwege het enorm toegenomen 
thuiswerken. Want ook thuis hebben mensen 
een goed passende bureaustoel en verstelbaar 
bureau nodig. Maar vooral ook vanwege het 
besef dat de toekomst van werken ligt in een 
combinatie van thuiswerken en elkaar op kan-
toor ontmoeten. Daarom werken bedrijven nu 
aan het inrichten van hun kantoren en kantines 
als een soort clubhuis, brainstormlocatie of 
samenwerkingsplek. Als we bij elkaar komen 
moet het sfeervol zijn, dat wordt de trend.’

Hybride werken
Tegelijkertijd verwacht Rob dat er na de 
pandemie ook weer meer op kantoor 
gewerkt zal worden. ‘Niet elke kantoorbaan is 
geschikt om volledig thuis uit te voeren. 

N

Een fijne, ergonomisch goede werkomgeving 
draagt bij aan gezonde en productieve medewerkers. 
Bij Wout Monseurs krijg je daarvoor het advies dat 
juist nu nodig is. Want er verandert veel in de 
manier waarop wij werken op kantoor én thuis.
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Ben je bijvoorbeeld planner bij een 
transport bedrijf, dan wil je toch interactie 
met de werkvloer. Bovendien worden de 
meeste mensen gewoonweg niet heel 
gelukkig van vijf dagen in de week thuis 
werken, ze missen het contact met collega’s. 
Ik denk dat we uiteindelijk toegaan naar 
hybride modellen van bijvoorbeeld twee 
dagen thuiswerken, drie dagen op kantoor. 
Maar het zal voor iedere medewerker en 
voor elk bedrijf anders zijn. En daar bieden 
wij met ons maatwerk de oplossingen voor.’

Duurzaam vooruit
Ook voor printers blijft er genoeg werk 
aan de winkel. ‘Het papierloze kantoor is er 
nog steeds niet. Blijkbaar zijn mensen erop 
getraind om van papier te lezen. Gelukkig 
zijn er wel veel duurzamere apparaten 
op de markt gekomen die steeds minder 
energie en toners verbruiken. Zelf werken 
we ook aan verduurzaming. Afgelopen 
jaar vernieuwden we onze showroom. 

Als we bij elkaar 
komen moet het 
sfeervol zijn

Wie
Rob Monseurs

Wat
Wout Monseurs 

Kantoormeubelen en 
Projectinrichting

Waar
Breda

Waarom
Inspelen op snel 

veranderende trends 
op het gebied van 

werken en kantoren.

We hebben nu bijvoorbeeld volledige 
ledverlichting en veel energiezuinigere 
airco’s. We kochten ook twee volledig 
elektrische auto’s. Tot slot loopt er een 
subsidieaanvraag voor zonnepanelen. Mijn 
accountmanager van Rabobank Breda 
maakte me daarop attent en stuurde er 
zelfs informatie over door. Heel fijn en het 
zegt over de bank dat ze graag ziet dat haar 
klanten bedrijfspanden verduurzamen. 
Ik ben al 30 jaar klant, voor mij is het de 
enige bank waarmee ik als mkb’er nog een 
persoonlijke band kan opbouwen. Ook zij 
bieden maatwerk en wat mij betreft, is dat 
dé succesfactor van de toekomst.’ 

Thuiswerken of niet?
‘Thuiswerken is productiever, efficiënter 
en bespaart tijd. Thuiswerkers melden 
zich bovendien minder snel ziek. Maar: 
thuiswerken heeft ook nadelen. Je kunt 
als thuiswerker vereenzamen en het is 
lastiger om je werk en privé te scheiden. 
En lang niet iedereen beschikt over een 
ergonomische werkplek in een afgesloten 
ruimte om rustig te kunnen werken.’ 
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Prettig werken
door Wout Monseurs
Hoe ziet jouw thuiswerkplek eruit? Zit je aan de keuken-
tafel, op zolder of je eigen thuiskantoor? Wat niet mag 
ontbreken, is een goede bureaustoel! Als lid van Rabobank 
Breda ontvang je bij Wout Monseurs korting op de Gispen 
Zinn Smart 2.0 Black. Deze stoel is compleet verstelbaar 
om optimale steun te bieden aan jouw lichaam. Je betaalt 
nu slechts € 449 (incl. btw). Je bestelt en haalt hem af bij 
de showroom op vertoon van deze voucher.

Waar: Showroom Wout Monseurs, 
Goeseelsstraat 37, Breda
Geldig: van 1 april tot en met 31 mei 2021

LEDENAANBIEDING

rotterzwam
Oesterzwammen kweken
Wist je dat paddenstoelen uitstekend groeien op  
koffiedik? Daarom heeft rotterzwam de rotterzwam  
growkit ontwikkeld, zodat jij voortaan heerlijke  
oester zwammen kunt kweken op je eigen koffiedik.  
Gewoon op je aanrecht. Word jij ook een #aanrecht-
agrariër? Ontvang 15% korting op de rotterzwam 
growkit. 

Waar: Rabobank.nl/ledenaanbiedingen 
Geldig: t/m 31 augustus 2021

Groenopmijndak
Gratis scheidingsprofielen
Met scheidingsprofielen zorg je voor een goede 
aanleg van een sedumdak. Als lid van Rabobank 
Breda krijg je bij aanleg van een groendak via 
Groenopmijndak, de scheidingsprofielen ter waarde 
van € 9,80 euro per meter gratis! Geef in de offerte 
aanvraag via de website aan dat je gebruik wilt 
maken van deze aanbieding.  

Waar: Groenopmijndak.nl
Geldig: van 1 april tot en met 1 juli 2021

Korting

Bekijk meer ledenaanbiedingen op rabobank.nl/ledenaanbiedingen
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