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Winsemius (1977) hoort de verha-
len echt voorbijkomen: collega’s
die gerust tegen een ouder zeggen
die met zijn werk in de knel komt:
’Maar jij wilde toch kinderen, dan
moet je het ook maar zelf zien op
te lossen’. „Dan zijn het de werkor-
ganisaties waar toch al niet zoveel
waardering voor het ouderschap
was.” 

Gelukkig blijkt er in veel geval-
len begrip voor de lastige spagaat
waarin ouders zich momenteel
begeven: een goede ouder én een
goede werknemer zijn, terwijl
die combinatie momenteel
onmogelijk is. „Dus leg je er
maar bij neer dat je het op
het moment niet allemaal
goed kunt doen en dat er
altijd een stukje schuldgevoel
is.”

De stichting Voor Werkende
Ouders zet zich in voor de juis-
te voorwaarden om werk,
gezin en zorg te combine-
ren. Vóór geboorteverlof,
betaalbare kinderopvang,
flexibel werken en een
betere rolverdeling bijvoor-
beeld. En tegen schuldge-
voelens en schoolpleinmaf-
fia. 

Rekensommen
Grootste uitdaging blijkt het
thuisonderwijs. „Werkgevers ver-
wachten dat je (thuis of buitens-
huis) op vertrouwde volle toeren
aan de slag bent terwijl je onder-
tussen als een juf rekensommen
moet zien uit te leggen of als ci-
pier fungeert om je pubers aan
hun huiswerk te krijgen. Onder-
tussen wil je dat de sfeer in huis
goed blijft, moeten de boodschap-
pen ook gewoon gedaan worden
en heb je misschien de zorg voor
ouders die niet naar buiten mo-
gen.”

Dat basisscholen vanaf 11 mei
(deels) weer opengaan, zou een
verlichting moeten betekenen,

maar het tegendeel blijkt waar en
nieuwe uitdagingen liggen op de
loer. „Dat sommige scholen een
halve dagen-rooster invoeren is
dráma. Daar hebben ouders hele-
maal niets aan.” De stichting heeft
scholen opgeroepen om broertjes
en zusjes zoveel mogelijk gelijktij-
dig naar school te laten gaan,
maar ook daar wordt niet door
alle scholen gehoor aan gegeven.
Winsemius: „We hebben hierover
bij de minister aan tafel gezeten
en gevraagd hoe ze dit nou kon-
den doen. Scholen hebben een veel
grotere maatschappelijke rol dan
ze nu nemen. Waarop de minister
zegt dat bij het de scholen niet
kan verplichten.” Dus ja; ouders
kunnen ervan uitgaan dat thuis-
werken én thuisonderwijs voor
een (groot) deel voorlopig blijft.

De groep die

het nu het lastigst heeft, betreft de
alleenstaande ouder die het echt
allemaal zelf moet zien te doen,
maar écht zorgen maakt de direc-
teur zich om de kwetsbare gezin-
nen. Tegen leerkrachten die ook
maar vermoeden dat er thuis
spanningen zijn of het contact
afgelopen periode met hun leer-
lingen zijn kwijtgeraakt, zou ze
willen zeggen: haal ze naar school

of de kinderop-
vang. „Daar is

de noodop-
vang voor.

Voor het kind én om de ouder wat
lucht te geven.”

Winsemius, zelf moeder van
een 13-jarige tweeling, adviseert
ouders om vast te houden aan een

Juf, entertainer,cipier én moeder

Een van de grootste uitdagin-
gen waar thuiswerkende moe-
ders momenteel voor staan, is
het geven van thuisonderwijs.
In gesprek met Marjet Winse-
mius, directeur van stichting
Voor Werkende Ouders.

Teeling hield onlangs een online
enquête waarin ze moeders vroeg
hoe het ze verging. „25 procent
van de 1500 vrouwen vindt thuis-
werken verschrikkelijk omdat het
totaal onduidelijk is wanneer het
tijd is voor je eigen werk en wan-
neer voor de huiswerkvragen van
je kids.” Daarentegen blijkt drie
vierde van de respondenten na
zes weken redelijk aan de situatie
gewend te zijn. Uit dit onder-
zoekje blijkt dat de zorg voor de
kinderen en de hulp bij huiswerk
in twee derde van de gevallen een
taak van de moeder is.”

En een opvallende uitkomst:
het merendeel van de vrouwen
zou na deze crisis meer thuis
willen werken omdat het reistijd
scheelt en tijd flexibeler in te
delen is. Maar dan moeten de
kinderen wel weer volledig op
school zitten.

Al zitten alle moeders groten-

deels in hetzelfde schuitje, toch
zijn er wel wat verschillen die
voor een groot deel te maken
hebben met de leeftijd van het
kroost. „Ik denk dat moeders met
kleintjes van een jaar of twee,
drie, vier het momenteel het
lastigst hebben omdat deze leef-
tijd continue een beroep op je
aandacht doet.” 

Frontlinie
Daarnaast hoort ze de zorgen van
vrouwen werkzaam in vitale
beroepen die het lastig vinden
om thuis de boel zonder de hulp
van tot de risicogroep behorende
oma’s en opa’s draaiende te hou-
den terwijl ze zelf aan de frontli-
nie worden verwacht. En dan nog
de angst dat je je eigen gezin

besmet door het werk dat je doet.
Grootste uitdaging voor wer-

kende én niet-werkende moeders
is tijd voor zichzelf. Want cliché
maar oh zo waar; je kunt pas
goed voor anderen zorgen wan-
neer je goed voor jezelf zorgt. „Al
is het door de vermoeidheid
verleidelijk om aan jezelf voorbij
te lopen, steek toch tijd in mo-
menten en mensen die je weer
nieuwe energie en inspiratie
geven om het vol te houden.” We
moeten het namelijk ook nog wel
even zien vol te houden, want de
reacties op het openen van de
schooldeuren zijn niet louter
lovend. „Ik hoor moeders zich
afvragen ’Hoe ga ik dat in gods-
naam regelen met drie kinderen
op verschillende schooltijden en
dagen?’ Maar hoor ook zorgen als
’Is mijn kind geen proefkonijn en
hoe zit het nou echt met het
risico op besmetting?’.”

„Wees de teleurstelling maar
voor”, adviseert Teeling. „En
vraag jezelf af hoe je over een
paar jaar op deze periode zou

willen terugkijken: als een stress-
volle tijd of toch ook wel een
bijzondere periode waarin het
ook best gezellig met je gezin
was? Wees eerlijk naar je werk-
omgeving wanneer je denkt de
dingen niet af te krijgen, ook al
kan je nu niet even bij een collega
langslopen en moet je iets meer
moeite doen om dat gesprekson-
derwerp (online) aan te kaarten
en voelt dat mogelijk als – onte-
recht – falen.”

Even baalde Teeling dat haar
boek juist vlak voor de coronacri-
sis uitkwam, maar aan de reacties
op haar blog ’Club van relaxte
moeders’ die maandelijks meer
dan 175.000 bezoekers trekt,
merkt ze dat het boek misschien
meer dan ooit van toepassing is
om een goede balans tussen werk
en moederschap te vinden. Mis-
schien moeten we de coronacrisis
wel als een pittige etappe in ons
leven zien, schetst de schrijfster.
„Een die pas achteraf waardevol
blijkt te zijn omdat je dichterbij
jezelf komt, je moet wel!”

Vergeet maar dat je nu de perfecte moeder bent
Evelien Engele 

De masterclass ’loslaten’ is begon-
nen. „Want vergeet maar dat je
nu de perfecte moeder, collega,
partner, vriendin etc.’ bent nu al
die rollen door elkaar heen lo-
pen’’, aldus Elsbeth Teeling,
auteur van het onlangs versche-
nen boek ’Mom you can’ en blog-
ger van de Club van Relaxte moe-
ders. 

Elsbeth Teeling. FOTO PR

’I want to break free’, zingt een
stofzuigende Freddie Mercury, die
uit de sleur van het huisvrouw-
zijn bevrijd wil worden. Maar hoe
vrij is de vrouw eigenlijk? Twee
feministische golven en decennia
van emanciperen ten spijt, in de
coronacrisis lijkt de huishoudelij-
ke last toch vooral op haar schou-
ders te rusten.

,,Met de vervagende scheiding
tussen werk en privé is de ver-
wachting dat de last bovengemid-
deld vaak bij vrouwen terecht
komt’’, citeert Suzan Steeman uit
recent onderzoek van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP).
,,Terwijl de situatie nu juist kan-
sen biedt voor mannen om zorg
en taken in huis op zich te ne-

men.’’
Steeman is redacteur bij

het netwerk WOMEN
Inc. dat strijdt voor
(meer) gendergelijkheid.
Als socioloog is ze afge-
studeerd op de rol van
mannen in de opvoe-

ding. ,,De verdeling van
zorgtaken thuis is niet zo

eerlijk als veel mensen
zouden willen’’, weet Steeman.

,,Al voor deze crisis niet. Want de
helft van de stellen zou de zorg
voor de kinderen en de taken
thuis het liefst gelijk verdelen. In
de praktijk lukt dat maar bij een
op de tien stellen. Wens en werke-
lijkheid liggen ver uit elkaar.’’

Duidelijk niet
,,We zijn duidelijk nog niet vol-
doende geëmancipeerd’’, vindt
Jens van Tricht, oprichter van het
platform Emancipator, ’voor
mannen en emancipatie’. ,,Aan
alle kanten blijkt dat de bestaande
ongelijkheid op dit moment eer-
der wordt versterkt. En als man-
nen dingen doen met de kinde-
ren, zijn dat vaak de leuke din-
gen.’’

,,Maar’’, vervolgt Van Tricht,
ook schrijver van het boek ’Waar-

om feminisme goed is voor man-
nen’, ,,ik geloof niet dat dat het
enige is wat nu gebeurt. Dit is wel
echt een unieke situatie waarbij
mannen noodgedwongen thuis
zitten - niet hun normale habitat.
Zo maken ze kennis met het deel
van hun leven waarin de dingen
normaal gesproken voor hun
gedaan worden. Laten we hopen
dat dit een breekpunt zal zijn in
de levens van veel mannen. Dat ze
nu zien en ervaren dat het nodig
is, (meer) mee te doen in huis, en
dat ze het ook kunnen.’’

Zelf is hun thuissituatie ’op
orde’. Steeman ontdekte dat toen
haar vriend een gebroken been
had. ,,Want toen kwamen al zijn
taakjes ineens bij mij terecht.’’ ,,Ik
ben geen goed vergelijkingsmate-
riaal’’, zegt Van Tricht. ,,Ik heb
een latrelatie en we hebben co-
ouderschap voor twee kinderen
met twee vrouwen.’’

De ’gemene deler’ is dat man-
nen worstelen met ’hun man-zijn
in de 21e eeuw’. ,,Mannen leren
nog steeds niet goed hun emoties,
frustraties en ongemakkelijkhe-
den onder woorden te brengen.
En als mannen wat willen doen in
huis, is het vaak al gedaan.’’

Voorsprong
Vrouwen hebben ook wel een
voorsprong, legt Steeman uit. Zij
zitten tien weken na de bevalling
thuis. Zo worden zorgtaken ’een
automatisme’. ,,Vrouwen zijn er
daardoor misschien ook wel beter
in. Gelukkig komt er per 1 juli
recht op partnerverlof van vijf
weken. Al hadden wij liever ge-
zien dat die honderd procent
werd vergoed in plaats van zeven-
tig.’’

Dat brengt haar ook bij de
constatering dat ongelijkheid ’zit
ingebakken in ons systeem’. ,,Dat
maakt dat vrouwen minder kan-
sen krijgen om zich betaald te
ontplooien, en mannen minder
kansen krijgen om onbetaalde
zorg te geven. Mannen doen
anderhalf keer meer betaald werk
dan vrouwen. Vrouwen anderhalf
keer meer onbetaald werk. Dat
maakt ook de financiële positie
van vrouwen slechter. Slechts de
helft van de vrouwen in Neder-
land is financieel onafhankelijk.
Na een scheiding verliest een man
gemiddeld 0,2 procent koop-
kracht. Een vrouw 25 procent.’’

Mannen,
grijp je kans!
Wie zorgt ervoor dat de kinderen,
terwijl ze thuiszitten, aan school
werken? Wie doet wat in het
huishouden? Nu veel partners
allebei thuiswerken, kan dat tot
een evenwichtiger taakverdeling
leiden. De werkelijkheid is an-
ders.

dagritme, duidelijke afspraken te
maken, met elkaar te blijven pra-
ten over wat er beter kan en ge-
zinsleden ook tijd en ruimte voor
zichzelf te gunnen nu we meer
dan anders zoveel tijd samen
thuis doorbrengen. Gelukkig
brengt de nieuwe situatie ook
goede dingen teweeg. „Het gerace
van werk naar opvang naar sport-
clubje naar verjaardag is opgehou-
den. Die rust wordt als prettig
ervaren en laat ons nadenken of
misschien één sportclub voor je
kind wel genoeg is in plaats van
drie bijvoorbeeld.” Daarnaast is er
even geen sociale druk, geen klas-
sennorm waaraan het kind moet
zien te voldoen. „Sommige ouders
hoor ik zeggen dat het kind het
beter doet zonder die prestatie-
druk. Dus ja, ik hoop dat er straks
een tijd komt waarin we terugkij-
ken wat deze crisis ons heeft ge-
bracht en of we daar iets van kun-
nen meenemen.”

Queen-frontman Freddy Mercury in ’I want to break free’. STILL UIT VIDEO

❜ We moeten
nog even
volhouden ❜

Marjet Winsemius EIGEN FOTO 

❜ Onderwijs
thuis blijkt

grootste
uitdaging ❜

Moeders, weet hoe trots jullie kroost - hoe jong of oud ook,
want kind van je moeder blijf je voor altijd - op jullie is. Een
glimp van de woorden waarmee ruim driehonderd foto’s voor
de voorpagina ingezonden werden, is op de volgende pagina’s
te lezen. Dat de voorpagina een welverdiende plek is, blijkt wel
uit onderstaande interviews. Een mooie Moederdag
toegewenst!

Juf, entertainer,
cipier én moeder
Evelien Engele 

Robbert Minkhorst


