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Vrijdagmiddag half 4. Je zit op het hangplek-
bankje voor ouders bij de speeltuin om de
hoek. De kinderen leven zich uit op wipkip,
glijbaan of zijn aan het voetballen. Jij raakt
aan de praat met andere moeders die deze
vrijdag als hun mama-dag bestempelen of
die als fulltime moeder ook genieten van het
moment buiten op de bank. 
Al snel gaat het over wel of niet werken in de
combinatie met zorg voor de kinderen. Een
onderwerp dat niet voor de eerste keer wordt
aangeroerd, sterker nog, je kunt erover
dromen; hoe doe jij het als werkende moeder?
En een dergelijk gesprek heeft dan meestal
deze volgorde; Werk je ook? Wat doe je?
Hoeveel dagen werk je dan? Hoe combineer
je het? En daarna; Hoe houd je het vol en
Hoe krijg je het voor elkaar (of niet)…. 
Alsof het een magisch onderwerp is waar
iedereen nog mee loopt te puzzelen.
Een moeder die niet werkt luistert met verba-
zing mee, en begint vervolgens te verdedigen
waarom ze niet werkt. En jij verantwoordt
waarom je wél werkt en hoe belangrijk dat
voor je is, met vooral het argument dat jouw
kinderen daar zeer wel bij varen, omdat je
anders geen gezellige moeder zou zijn. En
als je een gelijkgestemde treft, kom je terecht
in een feest van herkenning, en krijgt het
gesprek een hilarische wending, omdat het

heerlijk is om uit te wisselen hoe ongelooflijk
grappig het ploeteren kan zijn.
Maar hoe laconiek er ook naar gekeken kan
worden, het is en blijft een issue en het houdt
werkende moeders tegen. Alsof er sprake is
van een onzichtbare kracht, die jou noch
tevreden thuis laat zijn op je mama-dag,
noch voldoening geeft op de dagen dat je je
stort op je werk. Veel te vaak blijkt een
combinatie van deze twee op beide fronten
onvoldoende energie op te leveren en ideaal
te zijn. Terwijl je zelf de keuze hebt gemaakt.
Waar komt dat door?

Schuldgevoel
Het is niet simpel, want we zijn gewend om
vanuit een bepaalde manier te denken, te
zorgen volgens waarden en regels in de
maatschappij. En dat komt weer voort uit
patriarchale tradities die al 6000 jaren in
ere gehouden worden. En dan is een beslis-
sing die afwijkt van het traditionele patroon
de aanstichter van het schuldgevoel. 
Jammer dames, mannen hebben daar geen
last van, en daar zijn we dan ook jaloers op.
Gek genoeg is dit, in het ‘moderne’
Nederland, het belangrijkste dilemma waar
werkende moeders tegenaan lopen. Op
een of andere manier wordt het maar niet
vanzelfsprekend en voelen veel werkende
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moeders zich al schuldig voordat ze na hun
zwangerschapsverlof één dag op kantoor
hebben gezeten. Apart eigenlijk dat de
vrouwen bij onze buren zoals Duitsland,
Engeland, België etc. hier helemaal geen last
van hebben. Om nog maar te zwijgen over
de rest van Europa of zelfs de rest van de
wereld. De uitstroom van vrouwelijke
managers is uiteindelijk massaal. Naast het
ook al zo Nederlandse “glazen plafond”
probleem, is dit een belangrijke oorzaak
waarom we vrouwen in topposities zo ook
jammerlijk weinig terugvinden in het
Nederlandse bedrijfsleven, terwijl ze zo
hard nodig zijn. In de rest van de wereld
hebben de vrouwen er veel minder last van
dan wij hier in Nederland. 
En zodra onze peuters kleuters worden, en we
deze op 4-jarige leeftijd afleveren op een fijn
schooltje voor 4,5 dag in de week, verdwijnt
het schuldgevoel als sneeuw voor de zon.

Tropentijd
Hoe je het ook wendt of keert, een combinatie
van werken en moeder zijn kan pittig zijn. Er
wordt vaak genoeg geploeterd, het is ook
echt tropentijd, we zijn chronisch moe, dus
het woord moe kun je beter schrappen uit
het huiselijke woordenboek. Daarnaast is de
grootste stressfactor de interne discussies met
onze geliefden over de voortgang van het
hele thuissysteem. Legio praktische oplossingen
kunnen dit probleem al elimineren. Maak
van je partner een bondgenoot. Splits een
aantal taken en verwacht niet van elkaar dat
jullie alles allebei even zo goed kunnen
doen. Kies ervoor om de manager van de
koelkast te zijn en promoveer hem tot chief
van de tuin en het autowassen. Jij bent de
coach van de oppas en de hulp, terwijl jouw
geliefde CFO van de bankzaken mag zijn.
En hij mag zelf zijn overhemden naar het
leuke meisje bij de stomerij brengen en
wordt nog blijer als hij alles gestreken en wel
weer ophaalt. En jouw kids vinden pizza’s
en magnetron pannenkoeken veel lekkerder
dan verse roergebakken groenten met kip.

Ieder doet zijn ding, net als op kantoor dus.
Daar zijn taken ook helder verdeeld.
Zoek ook evenwicht door goed te zorgen
voor jezelf. Ga sporten en bouw daarmee je
conditie op, ga uit, geniet van je sociale
leven als je daar nog energie voor hebt, laat
je verwennen i.p.v. zelf alleen maar te zorgen.
Zoek bondgenoten en schuif bij elkaar aan
tafel als het een keer te veel wordt. 

Transparantie
Nu zijn dit praktische tips, die behulpzaam
zijn, maar waar je het niet mee redt. In essentie
gaat het erom dat je een KEUZE maakt. Een
keuze die helder voor je is. Die eerlijk is. Die
vanuit je hart komt en waar je ZELF in gelooft. 
Hoe kom je tot een transparante keuze?
Wanneer weet je welke keuze voor jou het
meest eerlijk is en waar je energie van krijgt?
Vanuit mijn optiek is er een moment van
reflectie voor nodig. Een moment waarbij je de
innerlijke drijfveren onderzoekt en terecht komt
bij je intuïtie. Mannen nemen rationeel hun
beslissingen en stoppen daarna met denken
over welke issues dan ook. Een verademing,
en ook vaak kort door de bocht. Hun intuïtie in
een beslissingsproces heeft nauwelijks een rol. 
Vrouwen hebben echter het grote voordeel
dat hun intuïtie een belangrijke partner in
beslissingen kan zijn. En hij blijkt altijd goed.
Maar stap dan niet in de valkuil om na een
keuze te blijven wikken en wegen en in te
gaan op de argumenten van de omgeving.
Vermijd dat je alles erbij haalt om je keuze te
onderbouwen en te verantwoorden met
emotionele en rationele argumenten. Want
voor je het weet heb je de gemaakte keuze
ontkracht en begin je weer van voren af aan.
Geloof in waar je voor hebt gekozen, dan
gelooft de wereld om jou heen het uiteindelijk
ook. Waaronder jouw werkgever. Die zit op
deze vastberadenheid te wachten. Geen heen
en weer geslinger tussen wel of niet, maar 
duidelijkheid. Het geeft een werkgever weer
de mogelijkheid om ook mee te denken over
jouw groeikansen als je dat zou willen, omdat
ze weer weten wat ze aan je hebben en omdat
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jij overtuigend in je werk kan functioneren.
Hou jezelf dus in de gaten. Als jij goed zorgt
voor jezelf, heb je ook meer te bieden aan
jouw kinderen en je partner. En uiteindelijk
profiteert iedereen ervan mee. �

Ervaringen vanuit Caroline’s praktijk
“Sinds tijden is het rustig in mijn hoofd sinds ik
mezelf de kans heb gegeven om uitgebreid stil
te staan en ik heb verkend wat ik nu echt
wilde. Mijn werk is voor mij heel belangrijk en
voedt me. Er is geen speld meer tussen te krij-
gen, en voel me verlost van de behoefte om
verantwoording af te leggen. Noch aan
mezelf, noch aan anderen. Heerlijk!”

“Ik was continu aan het verantwoorden dat
mijn kids geen crèchekinderen waren. Terwijl
ik, toen ik echt even ging nadenken, erachter
kwam dat ik de boel saboteerde doordat ik
eigenlijk gewoon zelf die eerste 4 jaren voor
mijn rekening wilde nemen. Nu de kogel door
kerk is, is de rust thuis ook weergekeerd.”

“Al bij voorbaat ging ik ervan uit dat mijn
partner niet minder kon werken, en nam ik de
eindverantwoordelijkheid voor de organisatie
van het gezin op mijn schouders naast mijn 3-
daagse werkweek. Ik moest de concessies
doen, zo voelde dat. Totdat we er voor zijn
gaan zitten en ik mijn dilemma op tafel legde.
Toen bleek dat mijn partner het eigenlijk wel
prima vindt om een papa-dag in te voeren en
ook te genieten van de kinderen op een
moment dat ik er niet met mijn neus bovenop
sta. Ben sinds kort dus weer 4 dagen aan het
werk en het bevalt ons uitstekend.”

Alle ervaringen zijn welkom
Wij zijn heel benieuwd naar jouw reactie.
Heb na het lezen van dit stuk nog meer
inzichten/? Laat het ons weten. Mail jouw
verhaal naar info@winnersenco.nl
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