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Geld
„Persoonlijk geef ik er weinig om.
Tijdens mijn werk sta ik ook niet
permanent stil bij de hoogte van de
bedragen die omgaan. Ik voel voor-
al dat ik moet zorgen voor de toe-
komst van anderen. Mijn team
houd ik regelmatig voor: ‘J o n g e n s,
we hebben hier wel een grote pot
geld, maar 80 procent van onze
pensioengerechtigden moet het
doen met 1.000 euro per maand.’
Wij moeten het individu niet uit
het oog verliezen.”

We r k v r e u g d e
„Ik heb een prachtig vak. Beleggen
is interessant en heel erg moeilijk;
in grote onzekerheid moet je be-
langrijke beslissingen nemen. Die
druk ervaar ik niet als belastend, de
werkdruk was juist een van de din-
gen die ik miste toen ik het hier-
voor iets rustiger aandeed.”

Grootste ondeugd
„Tot diep in de nacht fantasy-boe-
ken lezen.”

Vrouwelijke bescheidenheid
„Ik werkte al een tijd bij ING, toen
voor de tweede keer een man boven
mij geplaatst zou worden die in-
houdelijk geen verstand van zaken
had. Toen heb ik met mijn vuist op
tafel geslagen: ‘Waarom zetten jul-
lie mij niet op die plek?’ Zo ge-
schiedde. Vrouwen zijn over het al-
gemeen te bescheiden. Het kan lo-
nen je ambitie uit te spreken.”

Kredietcrisis
„We hebben eerdere crises gehad
en die hebben we ook overleefd.
Natuurlijk, we moeten serieus naar
de kredietcrisis kijken. Maar het
gevaar ligt op de loer dat we nu
overreageren. Voor de crisis leefden
we in een bijzondere tijd. Banken
wereldwijd werden gezien als over-
namedoelen. Bij hedgefondsen in
Londen circuleerden permanent
lijsten met banken die overgeno-
men konden worden, waaronder
ABN Amro. Banken voelden zich
kwetsbaar en werden daardoor ex-

tra gedreven hun rendementen op
te voeren. En daarbij zochten ze de
randen op. Inmiddels wordt er
hard gewerkt aan regels die moeten
voorkomen dat er opnieuw riskan-
te financiële producten worden
aangeboden. Maar mijn boodschap
richting toezichthouders luidt:
denk goed na welk gedrag die re-
gelgeving in de hand werkt. Hoe
meer regels, hoe meer mogelijkhe-
den de randen daarvan op te zoe-
ken. Het is de vraag of je met stren-
gere regels de grondhouding van
bankiers kan ombuigen.”

B onuscultuur
„Sinds de kredietcrisis worden bo-
nussen per definitie afgeserveerd
als iets wat de allerdiepste verach-
ting verdient. Dat is overdreven.
Een bonus moet geen perverse
prikkels stimuleren en altijd in re-
latie staan tot prestaties, bijvoor-
keur die op de langere termijn. Als
je met werknemers goede afspra-
ken maakt over doelstellingen die
in lijn liggen met het bedrijfsbe-
lang, dan is een bonus geschikt om
mensen te stimuleren.”

Ambitie
„Omdat duurzaamheid me aan het
hart gaat, ben ik ooit bij ING ver-
trokken. Ik wilde meer doen aan
zingeving. Ik heb ook allerlei duur-
zaamheidprojecten gedaan. Totdat
ik me realiseerde dat ik niet alleen
kan bijdragen via kleine partijen
aan de zijlijn, maar wellicht juist
via een grote speler van binnenuit
de financiële wereld. Bij de accepta-
tie van deze functie speelde voor
mij mee dat APG nadrukkelijk be-
leid voert op duurzaamheid. Met
onze vastgoedbeleggingen gaan wij
bij voorkeur in zee met partijen die
zich richten op duurzame energie.”

Trots op
„Mijn kinderen. Of beter: ons ge-
zin. Ik ben trots dat mijn man en ik
erin zijn geslaagd ons werk zo te
organiseren dat we beiden voldoen-
de tijd hebben kunnen besteden
aan de opvoeding van onze zoon en
dochter. Zij zijn uitgegroeid tot
twee geweldige jonge mensen van
nu 24 en 22 jaar.”

Alies Pegtel

Door Stef Verhoeven

E en half uurtje na het inter-
view verstuurt Roos Wou-
ters een tweet: Heeft inter-
view aan #NRC gegeven

over #carrierbitchesenpapadagen
straks naar #trafficradioop RAI werk
nu op terras #HNW op zijn best.

De principes achter HNW, de af-
korting van Het Nieuwe Werken, zijn
op haar lijf geschreven: zelf bepalen
waar en wanneer je werkt. Het gevoel
‘dat het werk altijd doorgaat’ neemt
ze graag voor lief. In haar nieuwe
boek Carrièrebitches en papadagen
schrijft ze: „Liever in verwarring ach-
ter de laptop in Frankrijk dan aan het
lijntje in een organogram.”

Wouters noemt zichzelf een acti-
vist. Met haar columns, lezingen en
boeken wil ze bijdragen aan het ‘Bru-
to Nationaal Geluk’. In haar eerste
boek, Fuck! Ik ben een feminist, zette ze
zich fel af tegen conservatieve femi-
nisten als Cisca Dresselhuys en He-
leen Mees, ‘mannen in mantelpak-
ken’ volgens Wouters. Ze hield een
pleidooi voor het feMANisme, niet
tegen maar mét mannen. Compleet
met manifest. Het leverde haar onder
andere een column op in de ver-
nieuwde Opzij, waar ze onlangs, te-
leurgesteld, een punt achter zette.
„Eigenlijk ben ik geen stap verder ge-
komen in de discussie over emanci-
patie”, zegt ze nu. „Wat doet het er-
toe hoeveel vrouwen naar de top wil-
len of mannen echt meer zorgtaken
op zich nemen? Het gaat er om dat zij
die dat willen dat ook kúnnen.”

In haar nieuwe boek omhelst ze de
principes van het nieuwe werken. Via
ontmoetingen met onder andere He-
dy d’Ancona, Alexander Rinnooy
Kan en Agnes Jongerius zoekt ze naar
een antwoord op de vraag: hoe ma-
ken we de arbeidsmarkt aantrekke-
lijk voor de nieuwe generaties?

U heeft er een nogal persoonlijk
boek van gemaakt.
„Dat is de enige manier waarop ik
kan vertellen wat ik te zeggen heb. Ik
neem de lezer het liefst mee in mijn
persoonlijke zoektocht en ik wil mijn
stem laten horen. Ik was na de zware
bevalling van mijn tweede kind let-
terlijk mijn stem kwijt. Een dooden-
ge ervaring. Ik leefde tien weken lang
in een zeepbel en deed niet meer mee.
Toen ik mijn stem weer terug had,
dacht ik: nu zal ik ‘m gebruiken ook.
Ik ben niet gelovig maar het was een
haast religieus besluit. De kiem van
mijn boek ligt ook in een persoonlij-
ke ervaring. Ik wilde na mijn zwan-
gerschap laten zien dat ik als moder-
ne supervrouw met twee kinderen de
draad bij mijn werkgever, AT5, weer
kon oppikken. Ik maakte promotie
in een ambitieus interviewprogram-
ma in het jaar dat Theo van Gogh
werd vermoord. Een hectische tijd. Ik
werd drie dagen betaald maar werkte
er vijf.”

En op een dag vergat u uw kind
van school te halen.
„Dat was voor mij een absoluut diep-
tepunt. Toen ik eenmaal overspan-
nen naast mijn kinderen in de zand-
bak zat, dacht ik: wie heeft ooit be-
dacht dat ik al die ballen in de lucht
moet houden? Ik had last van ‘must-
urbation’, grapte mijn arbo-arts. Ik
moest minder moeten. Maar wat had
ik te kiezen? Had ik mijn baan dan
moeten opzeggen? Ik had een crèche,
woonde dichtbij mijn werk, werkte
officieel drie dagen en stelde heel la-

L e ve n s l e s s e n Angelien Kemna

‘Ik voel dat ik moet
zorgen voor anderen’

Foto Merlin Daleman

1957: Geboren in Zwolle
1984: Doctoraal Bedrijfseconome-
trie, Erasmus Universiteit Rotterdam
1988: Proefschrift over financiering
en beleggingen, Erasmus Universi-
teit Rotterdam.
1992-2001: Directeur Iris, onder-
zoeksbureau Robeco, directeur in-
vesteringen Rabobank
1993-1999: hoogleraar financiële
markten, Universiteit van Maastricht
2001-2004: CIO, ING investment ma-
nagement
2002-2007: CEO, ING investment
management Europe
2007: heden Hoogleraar corporate
governance en econometrie, Eras-
mus Universiteit Rotterdam
2009-heden: CIO APG Group
Angelien Kemna is getrouwd en
heeft twee kinderen

Angelien Kemna

Angelien Kemna (53) is topbelegger bij pensioenbeheerder
APG, verantwoordelijk voor 280 miljard euro van de
Nederlandse pensioengelden. Kemna in acht begrippen.ge eisen aan mijn inkomen. Ideale

omstandigheden om te genieten van
mijn werk én mijn kinderen. Als ie-
mand als Elma Drayer dat wegzet als
gedrag van verwende prinsesjes, dan
is me dat te gemakkelijk. Ik snap best
dat je rigoureuze keuzes moet ma-
ken als je op de Olympische Spelen
wilt schitteren, maar je hoeft ook niet
onder het niveau van de parttime re-
giodivisie weggezet te worden. Daar
pas ik voor.”

Elma Drayer bedoelt te zeggen:
niet zeuren! Schouders eronder
en ga voor uw ambities.
„Het probleem is dat te veel vrouwen
die voor hun ambities gaan, onder-
weg afhaken. Die stimuleer je echt
niet door ze verwende prinsesjes te
noemen. Of een man als Wouter Bos,
die uit de politiek stapt om meer tijd
voor zijn gezin te maken, weg te zet-
ten als een ‘wa t j e ’. Hij is de eerste ge-
weest op topniveau die het heeft aan-
gedurfd om zijn vrouw en kinderen
als reden aan te voeren uit de politiek
te stappen. En dat heeft hij geweten!
Kiest een man voor zijn gezin dan
wordt dat totaal gewantrouwd in dit
land.”

In uw boek brengt u ‘Het Nieuwe
We r k e n ’ als de toverformule voor
die knellende rolpatronen.
„Geen toverformule maar wel de
meest praktische oplossing die het
minst kost en veel oplevert. Eerst
dacht ik dat het nieuwe werken voor-
al technologisch geklets was, maar ik
heb ontdekt dat het de oplossing
voor dilemma’s is waar ik in die vrou-
wenclubjes almaar niet uit kwam.”

Hoe ‘nieuw’ is dat nieuwe wer-
ken? Ik heb het gevoel dat uw
boek nogal laat komt.
„Er is al veel geschreven en gezegd
over dit onderwerp. Maar waar het
idee nu in blijft hangen is dat het al-
leen geschikt zou zijn voor hoog op-
geleide slimmerikjes bij Microsoft of
Interpolis, die in hippe kantoren met
hun rolkoffertje en laptops neerstrij-
ken op het moment dat het hun past.
Maar de principes van je eigen werk
flexibel indelen kunnen veel breder
worden toegepast. Neem de digitale
pen waar sommige thuiszorgbu-
reaus al mee werkenen die veel admi-
nistratieve rompslomp bespaart. We
reduceren in arbeidsprocessen men-
sen vaak tot uitvoerders van mini-
taakjes in een systeem. Die vorm van
efficiency past niet meer in deze tijd.
Geef mensen meer verantwoorde-
lijkheid en vrijheid om te doen waar
ze goed in zijn en het resultaat, even-
als het werkplezier, schiet met spron-
gen omhoog. Daar is nog weinig aan-
dacht voor.”

U toont zich nogal ongeduldig in
uw boek. Gaat het niet snel ge-
noeg?
„Ook als het om het nieuwe werken
gaat stuit je op een muur van oude
bureaucratie. Arboregeltjes, wetjes,
formulieren, prikklokken en cao’s.
Overheid en bedrijfsleven moeten er-
kennen dat de wereld in een hoog
tempo verandert. Aantrekkelijk
werkgeverschap moet ervoor zorgen
dat we straks niet met een enorm te-
kort aan arbeidskrachten zitten. In
2040 wordt er binnen de Europese
Unie een tekort op de arbeidsmarkt
van 24 miljoen mensen verwacht.
Maar als vrouwen op dezelfde ma-
nier inzetbaar zouden zijn als man-
nen, zou dat nog maar 3 miljoen zijn.

En vrouwen geven aan bereid te zijn
meer te gaan werken als ze meer
flexibiliteit krijgen.

„Ik schrok vooral toen ik (SER-
voorzitter, red.) Alexander Rinnooy
Kan sprak. Hij zag wel de voordelen
van het nieuwe werken maar wees
vooral op de behoefte aan stabiliteit
en herkenbaarheid van bedrijven.
Daarin stelde hij mij teleur en dat heb
ik ook opgeschreven in een column.
Een dag later hing hij boos aan de te-
lefoon.

„Ik benader dit onderwerp als een
activist, Rinnooy Kan als bruggen-
bouwer. Ik schop en hij sust, maar sa-
men komen we wel verder. Er ligt nu
een positief advies van de Sociaal-
Economische Raad waarin veel aan-

dacht is voor de voordelen van het
nieuwe werken.”

Ook de ‘controlebeluste’ mana-
ger moet het in uw boek ontgel-
den. U schrijft: ik heb werkelijk
nog nooit gewerkt voor iemand
die me het gevoel gaf dat die het
beste met mij als persoon voor
had. Is het echt zo erg?
„Bij de Raad voor de Volksgezond-
heid en Zorg liep mijn manager als
een cipier met zijn handen op zijn
rug langs de bureaus. Thuiswerken
schafte hij af. ‘Het zou toch zonde
z ij n ’, zei hij, ‘als de directeur-gene-
raal langskomt en zoveel lege plek-
ken in dit dure kantoor zou zien?’
Het is de angst van het management

dat de professionaliteit van mensen
tekortdoet. Het nieuwe werken
vraagt om echt leiderschap, geba-
seerd op vertrouwen in je mensen.”

Volgens mij laat u zich niet erg
eenvoudig managen.

„Dat ziet u goed. Ik ben opgevoed
met het idee: zorg voor zo min moge-
lijk mensen onder je en zo min moge-
lijk mensen boven je. Ik ben absoluut
ongeschikt om in een hiërarchische
organisatie te functioneren.”

Het nieuwe werken lijkt vooral te
passen bij de zelfredzame werk-
nemers. Is het daarmee elitair?
„Nee, juist niet. Buschauffeurs zul-
len heus niet vragen of ze meer

Roos Wouters, voorzitter van de stichting Het
Nieuwe Werken Werkt, vindt dat het anders
moet op de werkvloer in Nederland. ‘Het
Nieuwe Werken’ is volgens haar de oplossing
voor de knellende rolpatronen.

Weg met het bange management

‘Ik ben ongeschikt om
in een hiërarchische
organisatie te
functioneren.’

‘Ik benader dit
onderwerp als een
activist, Rinnooy Kan
als bruggenbouwer’

‘thuis’ kunnen werken maar ze zijn
wel prima in staat om zelf te rooste-
ren, zo blijkt uit de praktijk. Die rek
is bij heel veel beroepsgroepen te vin-
den. Minder verslaglegging, minder
controle, meer zelfstandigheid en
zelfsturing .

„De ene werknemer heeft mis-
schien meer sturing nodig dan de an-
dere maar een goed coachende mana-
ger kan daar mee omgaan. Mijn defi-
nitie van het nieuwe werken is het
antwoord op de vraag: vertrouwt
mijn direct leidinggevende erop dat
ik mijn werk goed doe, ook als hij me
niet ziet? Is het antwoord ‘nee’, dan
doe je, ondanks je wellicht hippe
kantoor met flexplekken, niet aan
het nieuwe werken.”

Heeft u zelf inmiddels de ideale
balans gevonden tussen privé en
werk?

„Balans is een moeilijk begrip bij
iemand die maar twee knoppen
heeft: ‘aan’ of ‘uit’. ‘Aan’ betekent:
driehonderd procent inzet voor iets
waar ik in geloof. Dat is op dit mo-
ment mijn stichting Het Nieuwe
Werken Werkt en de officiële certifi-
caten die we kunnen toekennen aan
goede werkgevers.

„Maar verder blijft mijn leven een
permanente worsteling tussen ambi-
tie en schuldgevoel.”

›Meer informatie op
www.hetnieuwewerk enwerkt.nl

Roos Wouters
werkt vaak in
haar luie stoel in
het Vondelpark
in Amsterdam.
Foto Bram Budel
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