
Financiën gaat nat 
 
'De mens achter de dealer leer je op de borrel 
kennen' 
 
In ‘Financiën gaat nat’ borrelen we ditmaal niet in Den Haag, maar in het financiële 
centrum van Nederland, Amsterdam. We zijn namelijk te gast bij het Agentschap, 
verantwoordelijk voor het beheer van de staatsschuld. 
 
Mariska Smolders 
 
Maar wie denkt aan het gezellige Amsterdamse centrum heeft het mis. Het Agentschap is 
gevestigd in Sloterdijk, waar het beeld wordt bepaald door hoge kantoorgebouwen, en waar 
de cafés alleen met een vergrootglas te vinden zijn. Dit houdt de Agentschappers echter niet 
tegen regelmatig de gezelligheid van café Wissenkerke op te zoeken. Waarbij de 
medewerkers van de dealing room, waar de geldtransacties worden uitgevoerd, vaak goed 
vertegenwoordigd zijn. Zo is senior dealer Ron Bruggink meestal wel van de partij. Borrelen 
is belangrijk, vindt hij. “We zitten met z'n zessen in de dealing room. Het werkt prettiger als je 
elkaar ook persoonlijk wat beter leert kennen. Je hoort wat collega’s willen bereiken in hun 
werk, of waarom ze bijvoorbeeld uit hun hum zijn. Je leert zeg maar de mens achter de 
dealer kennen.” 
Collega-dealer Pim Arends houdt ook wel van een borrel op z'n tijd. “Het is lekker 
ontspannend na een week hard werken. We houden ons bezig met de financiering van de 
staat en het is ons doel dat zo goedkoop mogelijk te doen. Best verantwoordelijk werk, 
omdat het gemeenschapsgeld is, ook jouw geld dus.” 
“Behalve met collega’s borrelen we ook regelmatig met mensen uit de markt, omdat er veel 
clubjes zijn die allemaal op z’n tijd recepties organiseren”, zegt Ron. “Ook spreken we soms 
af in het centrum van de stad, bijvoorbeeld in café Luxembourg op het Spui. Ze willen ons 
leren kennen en hun ideeën spuien in de hoop dat we daar wat mee doen. Ons geeft het de 
gelegenheid te horen wat er speelt in de markt. Belangrijke informatie als je de markt wilt 
verslaan. Dat maakt het werk uitdagend.” 

 


