
30 Lof Lof 31

Hoeveel werk je per week?
Margriet: ‘Ik werk 26 uur verdeeld over vier dagen: op maandag, 

dinsdag en donderdag werk ik tot 15 uur, op vrijdag tot 17 uur.’

Sven: ‘Ik werk 36 uur per week. Op vrijdag werk ik een halve dag 

thuis, maar meestal loopt dat uit. Ik werk ook vaak ’s avonds 

nog een paar uurtjes.’

Is je werkgever flexibel?
Margriet: ‘Mijn manager zei ooit dat het niet uitmaakt waar en 

hoe ik het doe, als ik mijn werk maar af krijg. Met de aanpassing 

aan schooltijden waren mijn collega’s blij: ik ben nu op meer 

dagen aanwezig dan voorheen. Op de vestigingen waar ik werk 

zijn flexplekken. Dat vind ik niet altijd prettig: je zit in een grote 

open ruimte, terwijl je vertrouwelijke informatie bespreekt. De 

automatisering kan ook beter: ik loop vaak te sjouwen met 

dossiers en kan niet altijd op alle vestigingen inloggen.’

Sven: ‘Ik kan in principe overal inloggen en alle informatie is 

digitaal beschikbaar. Ik ben vrij om mijn eigen agenda in te 

delen, als ik mijn targets maar haal.’

Hoe is de opvang van de kinderen geregeld?
Margriet: ‘Op maandag tot en met donderdag ben ik na school 

thuis en op vrijdag is Sven thuis. De kinderen moeten drie keer 

per week overblijven.’

Sven: ‘Ik breng de kinderen naar school en op vrijdag haal ik ze 

ook op en hoeven ze niet over te blijven.’

Lopen werk en privé door elkaar heen?
Margriet: ‘In principe gaat om 15 uur mijn werkmobieltje uit, 

tenzij ik nog een belangrijk telefoontje verwacht. Op woensdag 

moet ik wel eens bewust tegen mezelf zeggen dat ik vrij ben, 

maar ’s avonds werk ik regelmatig al wat mail weg.’

Sven: ‘Ik ben altijd mobiel bereikbaar, behalve in de 

zomervakantie. Doordat je tegenwoordig overal kunt werken, 

lopen dingen wel eens door elkaar, maar door die flexibiliteit 

kan ik wel de kinderen naar school brengen. Het is geven en 

nemen.’

Hoe zijn de taken thuis verdeeld?
Margriet: ‘Koken en schoonmaken doen we fifty-fifty. Ik was  

en strijk.’

Sven: ‘Ik doe alle boodschappen.’

Hebben jullie genoeg tijd voor de kinderen, elkaar en jezelf?
Margriet: ‘Voor de kinderen hebben we voldoende tijd, maar 

voor elkaar niet. Nu onze oudste later naar bed gaat, worden 

de avonden steeds korter. Ik zou wel elk jaar een weekendje 

samen weg willen, maar het komt er niet van.’

Sven: ‘Tijd voor elkaar hebben we nauwelijks. Je bent altijd 

druk bezig. Al gaan we de laatste tijd wel weer wat vaker naar 

concerten.’

Staan kinderen en carrière elkaar in de weg?
Margriet: ‘Als ik langer doorwerk, voel ik me soms schuldig ten 

opzichte van de kinderen. Maar als ik om 15 uur stop, voel ik 

me schuldig ten opzichte van collega’s. Met dat schuldgevoel 

moet je leren dealen. Ik had de afgelopen jaren geen ruimte 

voor extra werkdruk. Nu de kinderen groter en zelfstandiger 

worden, begint het weer te kriebelen. Ik zou wel een opleiding 

willen doen om mijn functie beter te kunnen uitoefenen.’

Sven: ‘Wij hebben er allebei bewust voor gekozen om te blijven 

werken en beide met de opvoeding van de kinderen bezig te 

zijn. Daardoor is de groei in mijn carrière de afgelopen tien jaar 

iets langzamer gegaan, maar dat vind ik niet erg.’TE
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zo doen zij dat

‘ Met schuldgevoel  
moet je leren dealen’ 

ZIJ: Margriet Smid (40) is Adviseur HRM voor UWV Werkbedrijf Midden-Oost-Brabant. HIJ: Sven 
Kuijcks (41) is senior consultant bij Coresta-Group. KINDEREN: Stijn (10), Mirte (8) en Else (4) zitten  
op de basisschool. Het meisje links op de foto is een vriendinnetje.


