
Interview Sanneke Sarels-van Rijn, moeder en manager HRM bij Ziggo. 

Sanneke kun je iets vertellen over jezelf, je achtergrond, in wat voor gezin je opge-
groeid bent en wat dat heeft betekend voor de keuzes die jij hebt gemaakt ten aanzien 
van je werk en moederschap?
Ik ben geboren in Dordrecht maar opgegroeid op vele plekken in de wereld. Ik heb dit in te-
genstelling tot watvaak wordt aangenomen als heel positief ervaren. Het heeft me veel ge-
bracht, zoals zelfstandigheid op vroege leeftijd en een enorme 
openheid naar de wereld om mij heen. Mijn ouders hebben mij 
altijd voorgeleefd dat alle mensen gelijk zijn, ongeacht de ver-
schillen in arm, rijk en cultuurachtergrond.
Daarbij heb ik, ondanks de diversiteit in woonomgeving, een 
veilige basis gevoeld en waren we heel hecht samen, als ge-
zin. Dit heeft voor mij nu en ook voor mijn partner, geresulteerd 
in het feit dat ik het gezin op nummer 1 plaats.

Welke beslissingen hebben jij en je partner genomen aangaande combinatie werken 
en zorg? 
Een kind krijgen was indertijd niet een heel bewuste keuze, het kwam op ons pad. Wel had ik 
het gevoel dat werk te leuk was om te stoppen danwel minder te werken. Dit betekende voor 
mij minimaal 4 dagen werken. Mijn partner heeft mij hierin zeer gesteund. Zelf had hij ook 
grote behoefte om er voor het gezin en de zorg voor ons kind te zijn en hij heeft toen beslo-
ten ook 4 dagen te werken. Dit was niet vanzelfsprekend in zijn organisatie, maar hij heeft 
zich er echt hard voor gemaakt. Belangrijk hierbij is om je werkgever mee te nemen in je 
overwegingen. 

Heb je bepaalde keuzes wel of juist niet gemaakt vanwege je dochter?
Ik heb de keuze gemaakt om niet een baan te accepteren in het buitenland of waar bij ik veel 
zou moeten reizen. Ik heb het gevoel dat het niets toevoegt voor ons en haar, ondanks dat ik 
er zelf wel veel uit heb geleerd. De tijden zijn veranderd en we kunnen door met haar te rei-
zen ook die belangrijke ervaringen delen. Nu kies ik meer voor rust, regelmaat en vooral de 
solide thuisbasis. 

Waarin wil jij een voorbeeld zijn voor je dochter? Welke waarden zijn daarbij belang-
rijk?
Liefde en respect voor mensen en dat in ieder mens iets goeds zit, dat je ertoe doet. Vroeger 
heb ik meegekregen om te zeggen “I am special”! Dat heeft mij op moeilijke of onzekere 
momenten heel veel kracht gegeven. Na een periode van grote vermoeidheid rond mijn veer-
tigste door al het moeten en zorgen voor morgen, leef ik nu meer in het hier en nu. Met aan-
dacht bezig zijn met wat ik in het hier en nu doe en, en hier keuzes in maken.

Wat kun je vrouwen in werksituaties die het niet zo makkelijk hebben omdat de organi-
satie minder openstaat meegeven vanuit jouw ervaring?
Altijd heel dicht bij jezelf blijven en voor jezelf kiezen. Daar waar je ruimte voelt ervoor gaan 
en als die er niet is voor jezelf kiezen en een besluit nemen. Werk vraagt veel van je en dan 
is het belangrijk dat je iets doet wat bij je past en waar je energie van krijgt. Als je in een situ-
atie zit waarin dit niet kan, zorg dan dat je de verbinding zoekt bij vrouwen binnen het bedrijf 
waar je begrip ervaart en waarmee je kunt relativeren. Stuur elkaar een sms'jes met leuke 
tekst of tips om de dag door te komen Het gaat er vaak niet over om je recht te halen maar 
wel om die dingen die je het gevoel kunnen geven dat je er toe doet. 


