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k hoorde een vriendin praten over haar
megadrukke ieven. Zij hceft zo'n /orssez-

lalre houding en weet precies hoe ze haar
leven leuk kan houden, ondanks haar

agenda. Ze heeft ontdekt dat ze de hoofdza-
ken van de bijzaken moet scheiden. De

hoofdzaken ziin voor haar: haar twee kinde-
ren, haar werk, haar relatie en haar sociale

leven. En dus reist ze met groot plezier dage-

liiks anderhalf uur heen en anderhaiï uur te-
rug voor haar prestigieuze traineeship. Ze
geniet rran relaxte avondjes met vriend en

kids en zo onge\reer e1k weekend ziet ze ook
nog eens vrienden die verspreid over het hele

land rvonen. De bijzaken zijn voor haar het

huishouden, administratieklussen en de

schijf van vijf, rvant af en toe een plzza of pa-
latje scheelt u,eer tijd. Die vriendin komt
verre van gestrest over Eerder bruisend van )

VIVA. II
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( energie. Gelukkig zie ik om me heen steeds

meer vrou$/en zoaTs zíj. Flexvrouwen, zeg

maar.

Neem Roosje deVries (33). Ze runt samen met

haar vader een expertise- en adviesbureau.

Ze is gescheiden en heeft twee zoons van 6 en

9. Toen ze net alleen was ,had ze wel eens last
van een schuldgevoel. Ze vond het lastig pri-
oriteiten te stellen terwijl ze én voor de kin-
deren én voor de financiën moet zorgen.

"Maar je leert gaandeweg, je moet het ge-

woon doen," zegt Roosje. "Ik heb een druk le-
ven, maar ik zorg wel voor een goede basis

voor mijn kinderen. Mijn moeder is mijn
back-up. AIs ik er niet ben met het eten of na

school, is zij er."

Soms moet ie op je gevoel afgaan en afwíjken
van je plan, vindt ze. "Laatst had mijn jong-

ste een schoolrei.sje, maar ik moest werken,

dus ik kon niet mee. Hij zei uit de grond van

zíjninart 'Hè mam, ik vind het zo jammer dat
je niet meegaat'.Ik wist toen dat het echt be-

langrijk voor hem was en heb mijn afspraken

voor die dag afgezegd."

Ze heefÍ weinig op met vrouwen die vaak

zeuren."Ik hoor vrouwen wel eens klagen: ik
moet nog dit, ik moet nog dat en ik moet het

eten om zes uur op tafel hebben. Joh, kook
dan een keer niet, denk ik dan. Koop lekker
wat kant-en-klaars. Of ga bij de pízzeria om

de hoek eten. Heb je ook geen afwas."
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het

maar zoals het gaat, is haar motto. "Soms
kun je gewoon niks aan de situatie verande-
ren, dan moet je iets verzinnen. Een tijd gele-

den had ik een afspraak met een klant. Maar

's ochtends werd mijn jonste zoon wakker
met 3B graden koorts. Mijn oppas was er niet
en mijn moeder ook níet. Maar ik had die af-
spraak a1 twee keer vetzel.,'m een derde keer

DE ORGAN ISATI EADVIS E U R:
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uitstellen, kon ik echt niet maken. Ik heb

mijn zoon laten kiezen: of even naar school
en dat ik'm dan gelijk na de afspraak op zou
halen, of met mij mee naar kantoor. Hij koos

het laatste en heeft twee uur rustig naast me

zitten tekenen. De klant had ik van tevoren
gebeld, die vond het geen enkel probleem."

Voor vrouwen die twijÍelen of ze aan kinde-
ren moeten beginnen, heeft ze een duidelijk
advies: "Het is volgens mij zo lastig als je het
jezelf maakt.Vrouwen hebben de nelging aI-

les zo vragend te brengen. Presenteer het ge-

woon als feit dat je moeder bent, én doe je

werk naar ieders tevredenheid. Dan is er toch
niks aan de hand?"

De overheid doet ook haar best om de flex-
\,Tou'w een handje te helpen. Zo startte al in
2002 de projectgroep Dagindeling, die pleit
voor een andere manÍer van werken. "Er zijn
overal kleinschalige initiatieven gestart om

bijvoorbeeld gemeenten, huisartsen en post-

kantoren te laten wennen aan de '7 tot 7' -
mentatiteit," vertelt Marije Beens. Zij is afde-

lingshoofd Dagindeling en Levensloop. "We

zeggen niet dat a11es per se van ? tot 7 open

moet zijn, maar willen wel flexibele ope-

ningstijden mogelijk maken. Mensen wi1len

bijvoorbeeld graag dat de crèche iets eerder

opengaat en de bank juist langer open is. Aan
starre openingstijden van 9 tot 5 is nu geen

behoefte meer."

Ook staat het creëren van flexibele werktij-
den hoog op de agenda. De arbeidsparticipa-
tie van vrouwen zal omhoog schieten als ze

hun werktijden flexibel kunnen indelen. Geef

bijvoorbeeld vrou'wen (en mannen) de rui.mte

om op sommige dagen te werken van 9 tot 3.

Dan hebben ze aIIe tijd de kinderen van

school te halen, te koken en te eten. En als de

kinderen in bed liggen, dan kunnen ze nog

twee uur doorwerken.
Dat heb je er a11een voor over als je werk
hebt dat je leuk vindt, denktVivienne Wester-

houd, oprichter van de website mamas.nl.
'AIs je met je universitaire opleiding een

baan a1s administratief medewerkster hebt,
werk je 's avonds niet nog een paar uur door."
Westerhoud heeft op haar site een vacature-
bank opgezet met banen van 9 tot 3. Ze merkt
aan de belangstelling van bedrijven dat flexi-
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bel werken in opmars is. Westerhoud: 'A1s je

vrouwen aan het werk wilt kriigen, is dat de

oplossing. Want de grootste stressfactor is

niet het werken en zorgeÍzelf, maar juist het

geen invloed hebben op je eigen schema."

"Vrouwen haken inderdaad niet af omdat

werken en zorgen te zwaar is," denkt Mirjam
de Blécourt (43), advocate en moeder van

twee kinderen van 9 en 12. Volgens haar

knappen ze af op het schuldgevoel en het ge-

voel tekort te schieten tegenover de baas en

collega's. "Ze hebben geen zin meer in colle-
ga's die flauwe grappen maken a1s ze later
binnenkomen of eerder \ /eggaan. Er moet

een sfeer ontstaan op de werkvloer waarbij je

gewoon je kind van de crèche kunt halen, ter-
wijl je collega's en de baas weten dat je heus

daarna je werk afmaakt."
Maak ruim baan voor de flexvrouw, vi.ndt ook

Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV. "We

zijn allang geen kostwinners-samenleving
meer. Door de mobiliteit kun je vaak niet
meer terugvallen op je ouders bij oppaspro-

blemen, simpelweg omdat ze niet in de buurt
wonen. Het leven van mensen is veel diverser

geworden. Je móet dus wel flexibeler met

werktijden omgaan tegeilMoordig."
Er zijn weinig bedrijven waar het per se no-

dig is dat al het personeel tussen 9 en 5 aan-

wezig is, denkt Jongerius. Maar nog te weinig
werkgevers durven met flexibele werktijden

te experimenteren."Ze zíjnbang dat iedereen

tegelijkertijd wil werken. Maar een groep

collega's is zo divers, dat iedereen zijn eigen

wensen heeft. De één heeft kinderen en wi1

onder schooltijd werken, de ander heeft een

studie op donderdagmiddag, maar kan wel

op dinsdagavond langer doorwerken. Leg de

verantwoordelijkheid van de roosterindeling

bij de werknemers neer."

12.VM
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( De overheid zegt niet veel meer te kunnen

doen dan'gedachten rijp maken'bij bedrij-
ven, want de wet legt bedrijven geen stro-
breed in de weg als ze aan de slag willen met
flexibele werktijden. Jongerius wil dat graag

iets nuanceren: "De overheid kan wel iets
meer doen dan dat, hoor. Zo is het probleem

van de school die al om drie uur uit is, nog
niet opgelost. En belastingtechnisch kan het

ook wel voordeliger gemaakt worden om

meeï uren te gaan werken. Uiteindelijk ga je

er financieel nu vaak op achteruit."
Maar de grootste omslag moet gemaakt wor-
den bij de bedrijven. "Werkgevers moeten
thuiswerk echt mogelijk maken. Zorgen dat
alle medewerkers vanuit hun huis kunnen
inloggen op het systeem.Enze verantwoor-
delijkheid geven over hun werktijden. Het is
een vorm van georganiseerd wantrouwen om

iedereen tussen 9 en 5 binnen te willen heb-
ben. Gebleken is dat mensen die zelf mogen

bepalen wanneer ze hun werk doen, zich heel

erg gewaardeerd voelen. Die zijn vaak bereid
harder te lopen voor hun baas."

Het is in het belang van de samenleving dat
meer vrouwen meer uren gaan werken en

daar kunnen we ons voordeel mee doen. "Er
zljn l,l miljoen vacatures," rekent de FNV-
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voorzitter voor. "En dat is nog niet eens het

toppunt. De komende jaren komen er zoveel

banen bij.Vrouwen moeten eens beseffen hoe

goed hun onderhandelingspositie is."

Bij Baker McKenzie, het advocatenkantoor
waar Midam de Blécourt partner is, hebben

die vrouwen dat al door, want 40/o van de

advocaten is er vrouw, een hoog percentage.

"Ik vind het goed dat we een voorbeeld stel-
len. We hebben net weer twee vrouwen tot
partner benoemd. Toevallig zijn ze ook aIIe-
bei moeder, de een is net bevallen van haar
eerste kind, de ander verwacht haar derde.

Laten zien dat wij kinderen hebben en het

ook kunnen combineren, is volgens mlj sti-
mulerend voor andere vrouwen."
Een flexibele houding is sowieso handig,
vindt Mirjam."Je niet druk maken om dingen

die niet belangrijk zijn, maakt het leven
makkelijker. Mijn kinderen gaan inderdaad

wel eens naar school met een scheur in hun
broek. En ik vergeet weleens een cadeautje te
kopen voor een wiendje dat jarig is. Dat
moeten ze dan zelf maar even regelen."
"Flexibiliteit is vooral een kwestie van de

balans vinden tussen betrokken zijn en op de
juiste momenten kunnen loslaten,"zegt coach

en trainer Judith Knijn. Knijns bedrijf heet

spirit-training.nl en werkt veel met mensen

met burnout-klachten. "Ik gebruik in mijn
trainingen vaak een quote van llanciscus
van Assissi: 'Probeer te verbeteren wat je

kunt beïnvloeden, maar laat los waar je niks
aan kunt doen.'Het is niet gezond om te
hardnekkig vast te houden aan iets waar je

niks aan kunt veranderen. Een basiskenmerk
van flexibele mensen is dat ze heel goed kun-
nen relativeren en loslaten."
Angst, onzekerheid en ergens tegen opzien

kunnen zorgen voor een a-flexibele houding,

weet Knijn. "Wat ik mensen probeer te leren

is dat ze minder moeten focussen op het grote

geheel, maar juist op de kleine stapjes. Als je

tien kilo moet afvallen, kun je opzien tegen

het feit dat je drie keer in de week moet spor-

ten. Maar je kunt ook beginnen met elke dag

vijf minuten te bewegen, dat is al veel haal-
baarder."
"Vrouwen die niet flexibel zijn, die veel moe-
ten van zíchzelf., worden zeurdefig," zegt

Margreet Eisma, psycholoog bij Vonk ZeIÍbe-
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paling. "We moeten van alles: er goed uitzien,
een goede baan hebben, een leuke partner,

een leuk gezin, een druk sociaal 1even. Alles
moet perÍect zijn. Maar wie het altijd maar
goed wil doen, heeft een groot risico om vast
te lopen." Maar er is hoop: je kunt flexibel
worden. "Vraag je af waarom je bepaalde
dingen moet van je zelf. Vaak zijn het oude

gewoontes uit je jeugd. Stel, je had een moei-
Iijk broertje en je ouders prezen jou altijd
omdat ie zo makkelijk was. Daardoor kun je

nu nog het gevoel hebben dat je het anderen
altijd naar de zin moet maken." Laat oude

gewoonten los en besef dat je zélÍ kunt be-

slissen waar je wel en geen aandacht aan wilt
besteden. Je zult minder star worden, denkt
Eisma. Uit haar praktijk kent ze voorbeelden
van ouders die bovenop hun kinderen zitten.
"Die hanteren een strikte dagindeling. Om
kwart voor zeven voorlezen, om zeven uur
slapen. Die kunnen niet meer genieten van
het felt dat ze gezellig met hun kinderen zit-
ten te kletsen waardoor de kids een half uur
later in bed liggen. Dat is toch jammer? Je

kunt ook denken: dan liggen ze er wat later
i.n, nou en?"

Doe als flexvrouw Roosje en hou op met moe-
ten. "Ik heb twee echt verplichtingen," zegt

Roosje. "Mijn kinderen en mijn werk.Voor de

rest moet ik niks. Ik doe in mijn vrije tijd zo-

veel mogelijk alleen dingen die ik graag wil
doen.Veel vrouwen doen een hoop voor ande-
ren, voor de buitenwereld. Ik vind het niet
gek als je daar soms moe van wordt. Mi.jn ad-
vies: doe dingen omdat jíj ze graag wilt doen.

Dat geeft veel meer voldoening." o
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