DNB MOET OPENHEID
EN VERTROUWEN
UITSTRALEN
RAAD VAN KINDEREN ADVISEERT
DE NEDERLANDSE BANK

Over Missing Chapter
Foundation en de Raad
van Kinderen
Missing Chapter Foundation maakt zich hard voor kind-inclusie.
Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve
denkkracht duurzame beslissingen beter maakt. Missing Chapter
agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren
een gelijkwaardige dialoog tussen verschillende generaties.
Daarnaast heeft Missing Chapter expertise om in samenspraak
met kinderen programma’s te ontwikkelen die hen in staat stellen
hun rol als ‘change agent’ in de praktijk te brengen.
Met een Raad van Kinderen wordt een groep kinderen van groep
6, 7 of 8 van een basisschool gekoppeld aan een organisatie of
gemeente en delen ze hun verrassende inzichten en adviezen aan
besluitvormers over een echte hulpvraag. Ga voor meer informatie
naar www.missingchapter.org.
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1: De hulpvraag

2: De leerkracht
aan het woord

SCHOOL EN KLAS

Hoe was het om de Raad van Kinderen
te begeleiden?
‘Het was leuk, maar ook heel intensief.
Het leuke hieraan is dat ze echt aan het
denken worden gezet en verschillende
creatieve oplossingen moeten gaan zoeken.’

Hoe hebben ze het aangepakt?
‘De eerste opdracht was: kijk eens naar
gebouwen waarvan je denkt ‘wow’ en
bedenk waarom je dat wow-gevoel krijgt.
Daarna bedachten ze in drie groepen ideeën
die passen bij DNB.’

Wat hebben ze van dit traject geleerd?
‘Ze hebben geleerd te presenteren,
creatief te denken, samen te werken en
onderzoek te doen.’

Wat was je hoogtepunt?
‘Toch de presentatie, omdat ze daar zo
naar toe hebben gewerkt. Maar de uitstapjes naar DNB en The Edge waren ook
heel bijzonder. Ze hebben er veel ideeën
op gedaan en hun creatieve mind opengesteld. Ik denk dat ze er creatiever door zijn
geworden, waardoor ze niet in problemen
dachten, maar in oplossingen.’

De Nederlandse Bank (DNB) en Missing Chapter zijn al
drie jaar partners. DNB vroeg advies aan groep 7/8 van
Basisschool De Vlinderboom in Amsterdam.

DE VRAAG
Hoe kan DNB en haar (nieuwe) huisvesting het vertrouwen
van alle Nederlanders in financiële instellingen vergroten?

WAAROM DEZE VRAAG
Stefanie Colnot (Projectleider Raad van Kinderen):
‘DNB zit op een scheidslijn: je bent er voor de maatschappij,
met geld van de maatschappij, maar het is ook een plek
waar mensen op het toppunt van hun kwaliteit moeten
kunnen werken. Wat is dan logisch? Dat hebben we
voorgelegd aan de Raad van Kinderen. Bovendien: als we
een gebouw ontwerpen voor onze generatie, maken
we misschien iets dat de toekomstige generatie niet
aantrekkelijk vindt. Wij vragen die toekomstige generatie
wat zij zouden willen.’

Oussama Aksouri,
leerkracht De Vlinderboom in Amsterdam
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3: De ervaringen van
de Raad van Kinderen
Jaïra (11): ‘Ik vond het fijn dat ze ons uitkozen en leuk om te beslissen
hoe we DNB eruit willen laten zien en dat mogen presenteren. Kinderen
hebben er niet meer verstand van, maar we zijn wel creatiever.
We kunnen meer dingen bedenken. Het was een soort eer om dit te doen.’
Kubra (12): ‘Het was heel apart om te bepalen wat je wilt voor de DNB.
De eerste keer dat we hier kwamen dacht ik: “Er moet echt iets aan
het gebouw veranderen.” Het is donker en niet zo mooi.’
Youandi (10): ‘Ik had nooit van DNB gehoord. Ik vind het een heel
volwassen bedrijf, dat vond ik wel fijn. Ze kunnen er op vertrouwen dat
wij rekening met ze houden. De uitjes vond ik het leukst, want nieuwe
dingen zien is altijd interessant.’

4: De adviezen

0

p 7 februari was de presentatie van de hulpvraag
in de klas door DNB. Op 4 maart ging de Raad
van Kinderen op bedrijfsbezoek bij DNB op het
Frederiksplein en bij het bezoekerscentrum in de
Sarphatistraat. Op het hoofdkantoor bracht de klas een
exclusief bezoek aan het waardegebied. Daar zagen
ze de kluis met goudstaven en leerden ze hoe nieuw
geld gedrukt wordt. In het bezoekerscentrum deden
ze een quiz waarin zij moesten raden welk briefgeld
écht en nep was. Op 11 april ging de klas op bezoek
bij het kantoorpand The Edge Olympic, vlak bij het
Olympisch Stadion. In dit gebouw is de werknemer het
uitgangspunt. De temperatuur is te bedienen via een
smartphone en de gezondheid van medewerkers staat
voorop, wat te zien is bij de smoothie-bar, de gezonde
kantine en diverse ruimtes voor sport en beweging. De
kinderen kregen een virtual-realitybril op waarmee ze

diverse gebouwen over heel de wereld konden zien, wat
veel indruk maakte. Ook lieten ze een robot een banaan
brengen naar de vergaderzaal en deden ze aan yoga.
Op 13 mei was de dialoogsessie bij DNB in Amsterdam.
Onder leiding van dialoogleider Barbara Baarsma ging
de Raad van Kinderen in dialoog met: Nicole Stolk
(Secretaris-Directeur), Maaike van Leuken (Divisiedirecteur Bedrijfsvoering), Eva Hermans (Programmamanager Huisvesting), Francine Houben (Architect),
Richard Hagg (Assistent-Architect) en Stefanie Colnot
(Projectleider Raad van Kinderen).

1. VERTROUWEN & HET NIEUWE
GEBOUW

Ouiam (12): ‘De eerste keer dat
we hier kwamen was het een
beetje eng, want we waren er
nog nooit geweest. Nu is het
fijner omdat we weten wat hier
staat.’

Ouiam (12): ‘Het gebeurt niet vaak dat kinderen bij zoiets worden
betrokken. Grote mensen denken anders dan kleine mensen. En dit
was superleuk voor onze klas. Wij hebben goud gezien. Dat kunnen
niet veel mensen zeggen!’
Jermien (11): ‘Het nadenken over het gebouw was mijn hoogtepunt.
Het samenwerken met elkaar ging uiteindelijk ook wel goed. En ik heb
meer over DNB geleerd dan ik er van tevoren over wist.’
Rayan (12): ‘Ik vond het leuk en leerzaam om mee te helpen.
Het gebouw ziet er niet zo goed uit.’
Ayoub (11): ‘Het was wel bijzonder dat niet zoveel mensen
hier zijn geweest, maar wij wel. Het smoothies drinken
in The Edge vond ik het leukst. Die waren anders dan
normaal. In het gebouw waren veel technische
dingen. Ik zou er later wel willen werken.’
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IHet thema vertrouwen staat centraal in de missie
van DNB. Vertrouwen in DNB maar ook vertrouwen in
financiële instellingen als geheel. Wat is vertrouwen
volgens de kinderen? Youandi (10): ‘Als je iemand een
geheim vertelt en hij vertelt dat niet door kun je hem
vertrouwen.’ en ‘Vertrouwen betekent ook dat je je geld
ergens kunt bewaren, zonder dat er iets mee gebeurt.’
En hoe kun je een gebouw vertrouwen laten uitstralen?
Tijdens de dialoog presenteerden de kinderen hoe zij
dat voor zich zien.
•	Alle ruimtes moeten lekker licht zijn en een fijne
sfeer uitstralen.
•	Maak grote ramen voor meer licht en ook omdat het
vertrouwen wekt, omdat iedereen naar binnen kan
kijken.
•	Een balie waarbij je meteen een warm en fijn gevoel
krijgt, met comfortabele zitplekken voor bezoekers,
lekker veel licht en bloemen op de tafels.
•	Maak een waterval, want dat is mooi en verleidt
mensen om naar binnen te komen. Het water komt
uit opgevangen regenwater

In de klas is een tekenaar langs geweest die de adviezen van de kinderen heeft opgetekend. Al deze ideeën
raken aan drie thema’s: vertrouwen, de maatschappelijke rol van DNB en het welzijn van de medewerkers.

•	Een glazen lift wekt interesse van buitenstaanders
en ziet er modern uit.
•	Natuurlijk moet er ook beveiliging zijn.
De kinderen vinden het goed als mensen verleid
worden om binnen te komen bij DNB. Als je er zomaar
binnen kunt stappen, wekt dat vertrouwen. Al moeten
er natuurlijk ook afgesloten delen zijn, die goed
bewaakt moeten blijven. Barbara Baarsma: ‘Open zijn
en vertrouwen uitstralen kunnen dus naast elkaar
bestaan, als je maar duidelijk aangeeft waar de geheimen
zijn en waar mensen wel en niet mogen komen.’
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3. WELZIJN MEDEWERKERS

Ouaim: (12) ‘Een glazen lift wekt vertrouwen omdat je
mensen ziet en denkt: “Daar wil ik ook wel staan.”’
‘In de kantine kun je kletsen en leer je elkaar beter kennen.
Daardoor ga je elkaar meer vertrouwen.’
2. MAATSCHAPPELIJKE ROL

Uit de adviezen van de kinderen komt naar voren dat
DNB in haar huisvesting meer kan uitstralen wie zij is,
namelijk de centrale bank. Adviezen die hierbij hoorden
waren:
•	Hang drie verschillende vlaggen op: van DNB,
Nederland en Europa. Zo laat je zien dat al die
landen meedoen.
•	Moestuintjes zien er gezellig uit en als scholen
langskomen, weten ze dat DNB ook aan de natuur
denkt.
•	Maak geschiedenislessen over geld en DNB, waarin
verteld wordt hoe geld is ontstaan en hoe de DNB is
ontstaan.
•	Gebruik daarbij een VR-bril.
•	Maak een geldquiz.
•	Maak een geldmuseum met verschillende soorten
goud en geld.
•	Met een guldenpad, zodat je ziet dat het hier over
geld gaat.
• Een doolhof met geldfeitjes.
• Een zoektocht naar geld.
• Tafels met geld erin.
•	Een souvenirshop met allerlei spullen zoals sleutelhangers, popsockets, spaarvarkens, telefoonhoesjes,
schoolspullen, T-shirts, mokken, magneten, nep
geld en powerbanks.
De kinderen vinden dat het thema geld dan ook duidelijk
naar voren moet komen, in het gebouw maar ook in
lessen op school en in de vorm van een museum.
Van de Raad zouden de muren best goud mogen
worden. Francine Houben vraagt de Raad of mensen
dan niet het idee krijgen dat hun geld wordt verspild,
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maar de leerlingen vinden van niet. ‘Het is geen echt
goud, dus ook geen verspilling’, zegt iemand. ‘En het
past bij DNB.’ Eén van de leerlingen denkt dat de
perfecte uitstraling voor DNB is om tegelijk zuinig én
rijk te lijken. Een meisje merkt op dat er veel kunst
hangt. Volgens de Raad zou die kunst toegankelijk
moeten zijn voor iedereen.
Tijdens de dialoogsessie kwam nog een extra idee op:
Begin een YouTube-kanaal, zodat je kunt laten zien wat
jullie doen bij DNB. Dat weten vast heel weinig mensen.

Uit de adviezen van de kinderen komt ook het welzijn
van de medewerkers duidelijk naar voren. Dit was te
zien in de volgende adviezen:
•	Leg in de kantine tablets op de tafels waarmee je
eten kunt bestellen, dat naar je toe wordt gebracht.
En stop sensoren in de deuren. Zo hoeft het personeel
niet onnodig het werk te onderbreken.
•	De werkkamers moeten rustgevende kleuren
hebben, zoals wit en goud. Wit is rustgevend en
goud herinnert je eraan dat DNB ooit goud had.
Er moeten veel plekken waar je efficiënt kunt werken.
Onderdelen waar op gelet moet worden zijn:
•	Er moeten goede werkvoorzieningen zijn, zoals
een ruimte om te leren.
•	Fijne stoelen.
•	Ruime bureaus met genoeg oplaadpunten.
•	Een aula waar mensen samenkomen.
•	Ruimtes om te ontspannen, voor ieder wat wils.
Denk aan een gamekamer, yogakamer, studiekamer, vergaderkamer, chillruimte, sportruimte en
tafeltennistafel.
•	Plantenmuur.
•	Een keuken met vijf prullenbakken (papier, restafval,
glas, plastic en karton), een grote tafel en gezonde
opties qua lunch en snacks.
•	Bouw een garage met oplaadpunten, zodat de auto’s
netjes zijn opgeborgen.
•	Maak een dakterras, voor de gezelligheid en zodat
mensen even kunnen luchten.
•	Maak een klein zwembad voor personeel en
misschien ook voor bezoekers.

Eleni (11): ‘Een muur met bankbiljetten van andere landen is
leuk. Dan voel je dat het een
bank is en dat andere landen
ook erbij horen.’

Ook bedacht de Raad een app waarmee je: werkplekken en parkeerplekken kunt reserveren, collega’s kunt
volgen binnen het gebouw, eten aan je tafel kunt laten
bezorgen (zo hoeven medewerkers niet op te staan en
kunnen ze efficiënter met hun tijd omgaan), de
temperatuur en het licht kunt aanpassen op kantoor,
een robot kunt aansturen voor als je iets nodig hebt,
het energieverbruik kunt meten, zonwering kunt
bedienen en mee kunt doen aan challenges. Oh ja en
het is ook meteen je toegangspas.

‘The Edge is meer van deze tijd
en DNB is ouderwetser. Dat kan
ook goed zijn, maar het hangt
af van welke doelgroep je wilt
bereiken. Jongeren vinden het
leuker als je met technologie
werkt.’

Er moet ruimte zijn om te leren, samen te werken
maar ook om te ontspannen. Daarnaast is er een grote
belangstelling voor gezondheid van de medewerkers;
zo moet er voldoende zuurstof in het kantoor zijn
(planten) en het eten moet gezond zijn. De kinderen
vinden dit belangrijk omdat een fijne werkomgeving
voor de medewerkers er voor zorgt dat zij hun werk
beter doen en hun werk leuker vinden. ‘Mensen bij
DNB werken hard’ werd gezegd tijdens de dialoog, dus
die hard werkende mensen zouden ook beloont moeten
worden voor hun harde werken. Moeten bezoekers ook

gebruik kunnen maken van de faciliteiten? Jaïra (11)
vindt van wel, maar niet de hele tijd. Youandi (10) vindt
dat de faciliteiten alleen voor het personeel van DNB
zijn. ‘Die werken hard en hebben het dus harder nodig.’

Jaïra (11): ‘Je moet bij elkaar
zitten als het nodig is, maar
er moet ook een geluidsdichte
kamer zijn, zodat niet iedereen
altijd kan horen waar je het
over hebt.’
Ouiam (12): ‘Voor mensen is het
niet zo fijn om de hele dag op
kantoor te zitten. Even luchten
is dan goed.’
Dialoogverslag De Nederlandse Bank - 2019 9

5: De eerste reacties
Maaike van Leuken (Divisiedirecteur Bedrijfsvoering):
‘Ik vond de inzichten van de kinderen verrassend leuk en
vooral ook heel goed. De opmerking van dat jongetje aan
het eind vond ik prachtig. Hij vroeg: “Wat is nou uniek
voor DNB? Wat wil je laten zien?”’

Barbara Baarsma (Dialoogleider Raad van Kinderen/
Hoogleraar Economie): ‘De opmerking over het onkruid
vond ik ook mooi: dat je beter een mooie moestuin kunt
hebben met groentes die je met de buurt kunt delen, dan
die duistere planten die er nu staan.’

Stefanie Colnot (Projectleider Raad van Kinderen):
‘Ze zeggen meer dan ze zelf denken. Ik denk soms: waar
maken we ons druk om? Maar zij zijn nog niet gevormd.’

Eva Hermans (Programmamanager Huisvesting):
‘Ik vind het een goede tip dat we moeten nadenken over
wat DNB uniek maakt.’

Francine Houben (Architect DNB): ‘Ik vond het antwoord leuk op de vraag hoe je moet overkomen als DNB:
calvinistisch of juist niet? Daar waren ze erg genuanceerd over. Je bent toch op zoek naar de identiteit die je
wilt uitstralen.’

Zorg voor een sfeervolle (werk)omgeving
Het hoofdinzicht van de kinderen was dat het nieuwe
gebouw sfeer moet uitstalen. Maar hoe straal je sfeer
eigenlijk uit? En welke sfeer past dan juist goed bij
DNB? Volgens de kinderen zijn de volgende onderdelen
daarbij belangrijk:
•	Maak gebruik van lichte kleuren. De kinderen gaven
aan dat zij de ingang van de het hoofdkantoor nu te
donker en grauw vinden.
•	Houd bij de inrichting van het gebouw veel rekening
met het welzijn van de medewerkers van de DNB.
De kinderen gaven duidelijk aan dat harde werkers
een prettige werkomgeving verdienen, waar ook
ruimte is voor dingen die niet per se met het werk te
maken hebben.

•	De uitstraling van het gebouw van de DNB moet
volgens de kinderen reflecteren wat de DNB voor
organisatie is. Door een mooie omgeving te creëren
waarin mensen zich herkennen en die niet té duur
lijkt, geeft de DNB de uitstraling dat zij er voor iedereen in Nederland is. Door bijvoorbeeld een museum
in te richten komen mensen daarnaast sneller naar
binnen.
•	Er moeten niet te veel muren in het nieuwe gebouw
komen, een mooie open ruimte zorgt volgens de
kinderen voor meer sfeer.
•	Gebruik veel planten in het interieur. Dit draagt bij
aan een leukere sfeer en is ook nog eens gezond.

Richard Hagg (Assistent-Architect DNB): ‘Het thema
gastvrijheid is erg belangrijk en dat werd hier onderschreven. Zij zeggen: “We vertrouwen de bank toe dat ze
geheimen hebben voor ons.” Dat vertrouwen zou je moeten
verdienen, maar als je hier komt als bezoeker mag je wel
veel zien. Daar groeit het eerste vertrouwen dus al.’

AANBEVELINGEN VOOR HET
VERVOLG
Vervolgoverleg inplannen met de DNB en Missing
Chapter Foundation.
•	Naar aanleiding van de ideeën van de Raad van
Kinderen en de inzichten tijdens de dialoog, samen
kijken hoe we hier gevolg aan kunnen geven. Missing
Chapter Foundation denkt hierover graag mee met
DNB.
•	Medewerkers van DNB zullen een terugkoppeling
geven aan de Raad van Kinderen op de Vlinderboom.
Straal vertrouwen uit
Tijdens de dialoog bleek vertrouwen iets heel logisch is
voor de kinderen. DNB mag best geheimen hebben, als
het maar transparant is waarom er geheimen zijn.
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•	Laat zien dat je een geheim kan bewaren. Het is
niet erg dat je een geheim hebt als DNB, maar laat
zien dat je je taak om dit geheim te bewaren serieus
neemt.
•	Medewerkers moeten goed en lekker in hun vel
zitten, dan kunnen zij hun werk goed doen. Wanneer
mensen het gevoel hebben dat mensen hun werk serieus
nemen en goed doen, straalt dit vertrouwen uit.
•	Wees gastvrij naar de bezoekers van DNB. Een welkom
gevoel helpt enorm om een organisatie meer te
vertrouwen volgens de kinderen.
•	Straal uit dat je een bank bent, dit laat zien dat je
verstand hebt in het werk dat je doet.
•	Zorg ervoor dat je veel glas gebruikt in je gebouw.
Aan de ene kant omdat dit bijdraagt aan het uitstralen
van vertrouwen, maar dit laat ook veel licht naar
binnen.
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‘
In het gebouw
moet een extraatje
zijn dat bij DNB past,
iets unieks.
Wat willen jullie
laten zien?’

AYOUB (11)
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