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meteen ce vertellen wat je wilt. Zo kun je er bijvoor'beeld vool kiezen om eersc ouderschapsverlof op te nemen. Op die mar-rier kun je ervarcn hoe dat gaat, zonder
dat je definitierre beslissingen maakt. Je loopt bovendien minder risico dan wanrleel je je conrracnrten al
voor de ingang van je verlof - met als ingangsdatutn na
je verlof - verlaagr. Waarom? Omdat je werknemer je
als je ziek wordt als gevolg van je zrvangerschap,
bevalling of om andere rcdenen - alleen ziekengeld
hoefr te betalen over je nieuwe, lagere arbeidspercencage. Extra voordeel: orndat je salaris tijdens je ouderschapsverlof u.orclt vellaagd, kun je ook alvast aan je
nieuwe inkornsten \4/enl1en.

Zo

snel mogelijk weer fulltime aan de bak, dat was
het plan van Jacqueline voordat haar eerste kind werd
geboren. Vanuit financiële overwegingen, maar ook
omdat parnime werken in haar branche - ze werkt bi j een
uitgeverij - niet heel gebruikelijk is. \Vaar ze geen
rekening mee had gehor-rden, rvas l-taar lrazige hoofd,
lret hele eerste jaar na de bevalling.Zekon zich slecht
concelltreren, niet vooruitdenker-r. Het rvas of haar
hoofd vol zat enhaat kompas niet meer functioneerde.
En daalbij: ze u'ilde na zes u'eken helemaal niet alweer
gaan u,erken. Nee, ze wilde thuis bli;r,"r,, bij haar zoon.
trlke keer als ze bij hem weg moest, deed het pijn in
haar harc efizatze huilend in de bus naar haar werk.

KOLVEN lN DE KANTINE Wat vemndert er
als je werkt én moeder bent? Een heleboel. Om te
beginnen zijn er een heleboel dingen rnaar je over na
moet denken en die je moet rcgelen: hoeveel ga je vver'ken, wie vangt de baby op, \rat betekent dat financieel?
In Nederland is er genoeg geregeld op dat gebied (zie
kader), maar hoe jullie die kleurplaat gaan inkleuren,
dat ligt bij jullie. En dat is geen rnakkelijke opgave, zo
\areet psy6[6]oog en momcoach Marije de Ilaas van
.Werken
je
MomPoint.

na

bevallings'r.erlof is een chema

u'aar tachtig plocent van mijn klanten tnee worstelt,'
vertelt ze.'We willen ons allernaal goed vootbereiden,
maar je kunt van tevoren heel moeilijk inschatren hoe
je er na de komst'r'an een kind instaat. Waar de één elke
dag staat te popeler-r om aan de slag te gaan, sleept de
ander zich doodongelukkig naar haar rverk. Dat verschilt per individu en daar is eigenlijk van cevoren geerl
peil op te trekken. Je lveet pas écht u'at bij je past op het
moment dat je daadwelkelijk uaer in de rverksiruatie
zit. Bevak het? Of wil je het juist totaal anders? Het is
prima om tijdens je zvrangerschap of verlof alvast na te
denken over je werk, maar pin je nog nergens op vast.'
Overhaasce beslissingen nemen is ook helemaal niet
nodig, r'rant je ber-rt niet velplicht om je werkgever
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niet aan,
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arbeidsduur
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fulltime
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procentwerkte
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voor
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hun
eerste
47
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ging
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in deeltijd. Bij de mannen
2014/2075
9 procent minder u'erken nadat ze vader lvetden, nec
zoals in de jaren en'oot: Een beetje een ongelijke verdeling, zo onderstreept ook Wouter I(oolmees, minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die om die
reden een campagne heeft opgezet om aankomeude
ouders en ouders met jonge kinderen na te laten denken o'r'er de mogelijkheden. Het doel: de betrokkenheid
van de man bij de zorg veÍgtoten, zodat vrouwen kunnen blijven werken, liefst hetzelfde aantal urcn.
'We zien nu al dat het niet meer zo vanzelfsprekend is
als vroeger dat vrourven minder gaan werkeu, al gebeurt
het nog rvel veel,' vertellen Sarah Binnekamp en Natalie
Scurkenboorn, oprichters van mamaplatform Moms on
a Mission. 'Dat komt ook omdat er tegenwoordig veel

mee

het 4e trimester

meer rnogelijk is. Werkgevers zijn flexibeler geu'orden
met de u'erktijden, er zijn mogelijkheden tot thuisrver
ken en ook het verlof voor de yaders'n'ordt rnakkelijker
opgenomen. De papadag is weer hot. Ook hec besef dat
je 'rverkc orn !e levetr en uiet per se leeft ofir te \4reF
ken, is een factor die meespeelt. Werken iroefc geen
ven'elende factol in je leven te zijn. Je mag \veer van
je werk houdeu, maar ook tijd vrijmaken vool je gezin.
Hoe jij je u'erk gaac inr.ullen in de nieuu'e sicuacie is persoonlijk. \Vel moet je er goed or.er nadenken, uant het
heeft een enorme impact op je leven.' Natalie besloot
na de geboorce r.an haar eerste kir-rd om \/oor zichzell te
beginnen.'Die ornslag had logistieke redenen, maar ik
u'as door het rnoederschap ook r.eranderd.'Sarah dacht
namelijk eerst dat ze het goed geregeld had door r-ra de
geboorce van haar eerste kind van vijf naar vier werlc
dager-r te gaan, lnaar dat viel vies tegen toen ze \lreer

zl1n dat je mogelijk minder becrokken bent bij het
bedrijf rvaar je welkt, soms la'ijg je te maken met een
functierarlaging omdat parttime ll.erken geen optie is en
je krijgt misschien rneer zorgtaken omdat je raker thuis
bent dan je partner:

'Het komt bijna niet voor dac vlouwen meer

gaan

lyerker-r na de bevalling, maar het kan noodzakelijk zijn

omdat je bijvoorbeeld kosrwinner l'r.ordt of je partner
rninder gaat r'r.erken,' aldus Renske. Of misschien doet
er zich ineens een carrièrekans voor die je niet wilt mislopen. Renske' 'Êtl1 1" evenveel r.erken, dan is het fijn
dat je je eigen ftrnccie kunt blilven uitoefenen eu hetzelfde verdier-rt. Keelzijde is bij zowel meer als evenveel
u'erken dat je een grotere kans hebc op balansproblemen.

Een kind kost tijd en doe je er niet even 'bij'. Je zult->

ging r'r'erken. 'Ik bleek het in de praktijk heel moeilijk te vinden om mijn kind vier dagen acl-rter te lacen.
En dan nog de stless en het geregel van oppassen en
brengen en halen. Dac blak me echt op, dus ik heb vrij
snel nog een dag extra opgenomen door middel van
ouderschapsverlof.

Na de geboorce \.an m'n

rq'eede

dochtel ben ik nog rninder gaan rverken en dus voor
mezelf. Dat gee{t me zo veel meer vrijheid.'

WERK & PRIVÉ

\À/elke keuze

je ook rnaakt,

er

hangen overal voot en nadelen aan, merkt mamacoach
en mindfulnesstruiner Renske Tjoelker dagelijks in haar
plaktijk Marnas-coach.'lk zie dat veel vrouwell ongeveer hetzelfde blijvsl rverken, vaak 32-36 uur. Hun
parcner u'erkc dan meestal ook 36 uur Maar er is ook
een grote groep die mindel gaat u'erken: 24-28 ttnr
komt'r'aak voor. De rcden hieryan is een partner die
- meer dan - fulltime vrerkc en balansproblemen van de
vrouw zelf,' aldus Renske. De voordeien'rran minder
u.erken zijn dat je rneer tijd met je kind hebt en dus een
grote kans op een betere balans voor jezelf. De nadeler.r
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Ben je weer esn Flet werk? Dcn rncg

je tot je bcbg neger: ntasnd*n *èid
e*n g{weít vcr* je
csn

Ë<olven

werí<ÉÉ.!d

ís

hesÈeden

ef borctvoÊding gcvenà

op je werk of ergea:s qnders. Je bcss

ook merken dat je zeker de eerste negen maanden nog
concentratieproblemen kunt hebben, wat zelfs langer
duurt als je borswoeding geeft, door de hormonen die
nog in je lichaam zitten. Slaaptekort helpt naruurlijk
ook niet'

is verplieht sm êen ruialrte voor je

SORRY lK MOET WEG Waar veel nieuwe
moeders ook tegenaan lopen, is het verlangen om op
tijd naar hun kind te gaan. Niks een uurtje overwerken,
snel naar huis/de crèche,/opvang.'Zeker collega's zonder kinderen kunnen dit lastig vinden,' zegt Renske,
'maar laaÍ dat alsjebliefc van je afglijden. Je hoeft niets
te bewijzen. Weet veel moeders voelen zich zowel op
hun werk als thuis tekortschieten. Als moeder omdat
ze er ook bij werken, als werknemer omdat ze minder
kunnen werken, als vrouw en vriendin omdat ze niet
aan hun eigen hoge standaarden kunnen voldoen.
Onthoud dat je kind nu eenmaal veel uren extra in de
week kost, uren waarin je geen andere dingen kunt
doen. Probeer te kijken naar wat wél goed gaat, want
dat is heel veel. Schrijf bijvoorbeeld in een boekje elke
dag drie tot vijf positieve punten op. Op die manier
zorg je eloor dat negatieve gedachten niet de overhand nemen.'

koelkcstje onr je nre[í< te kunnen

rcge{en rrucar je rustig kalnt kotven.
Dc ruímte moet sfsluitbccr zijn, er

ïneet êen bas:k/steel Ëtësn ên èên

koelen, de *eíÈpeÍatuÈ!F moct êr

behc*gïijk zijn er: er n:e*t bij voorkeur
strordeRd wcter zijn.

werkende moeder. Duik niet overal meteen in, maar
doe aan het begin rustig aan. Zegvaker'nee' en gun
jezelÍ wat - relatieve - rust om erin te komen. En
maak pas daarna de keuze om minder, evenveel of
juist meer Íe gaan werken, voor een langere periode
ouderschapsverlof op te nemen of juist niet. En zorg
ervoor dat je ook leuke dingen voor jezelf blijft doen.
Want in de waan van een drirkke-werkende-moederdag doet een avondje bios wonderen. O
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de eerste weken a* rnin

mogelijk in te pÈcnnen nccst je werk
.

*

€n fi*eà?r de tijd cm te qcelimatiseren"
Be*rw je wenk longzaom op"
En ete

DE BIOS-BOOST Het belangrijkste

advies om
na je bevallingsverlof niet in een stressstuip te schieten? Klinkt als een open deur, maar is wel echt waar:
gun jezelf de tijd om te wennen aan je nieuwe rol als

te

gtert

eeyste week b$veorbeeXd op

donderdcg

ÉÊ

pirxqts van $ra*mdeg,

aodetje ne

tlroee

dcgen werken

w€êr Ëen pcar dcgen vrij bent.
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Ë:et
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*:ce r je we* ap tàjd ap je werk *rt
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kind op tijd op dc erèehe.
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zonderje ki*d doon

*et
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