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Hoeveel werk je per week?
Christel: ‘Op maandag en vrijdag werk ik een halve dag, op 

dinsdag en donderdag een hele dag.’

Sebastian: ‘Ik werk zeker zestig uur per week. Ik heb kantoor 

aan huis, maar ben vaak in het buitenland bij klanten of 

leveranciers. Ik sta ook regelmatig op beurzen.’

Is je werkgever flexibel?
Christel: ‘Jazeker. Ik kon mijn werktijden zonder problemen 

aanpassen aan de schooltijden. En als mijn man in het 

buitenland zit, breng ik de kinderen naar school en begin ik 

een half uur later. Ik kan niet thuiswerken, maar als er een kind 

ziek is, kan mijn man meestal wel thuis blijven. Werk en privé 

lopen voor mij niet door elkaar. Ik check thuis hoogstens uit 

nieuwsgierigheid mijn mail.’

Sebastian: ‘Ik ben eigen baas en mijn kantoor is naast ons 

huis. Ik kan overal inloggen op onze systemen en dat is ook 

noodzakelijk voor een servicegericht bedrijf. De grens tussen 

werk en privé is bij mij niet zo duidelijk. Voordeel van de moderne 

communicatiemiddelen is dat je flexibeler kunt zijn voor je gezin, 

maar het gevaar is wel dat je te veel werkt. Op vakantie check ik 

mijn mail en handel ik dringende zaken af. Maar in principe ben 

ik dan alleen bereikbaar voor mijn personeel.’

Hoe is de opvang van de kinderen geregeld?
Christel: ‘Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik na school 

thuis voor de kinderen. Op dinsdag gaan de drie oudsten 

naar de naschoolse opvang en de jongste naar de crèche. 

Op donderdag komen opa en oma voor de drie oudsten. 

De jongste gaat dan ook naar de crèche, anders is het te  

zwaar voor mijn ouders.’

Sebastian: ‘Ik breng de kinderen meestal naar school.’

Hoe zijn de taken thuis verdeeld?
Christel: ‘Koken en de hond uitlaten doen we allebei. Verder 

doe ik de boodschappen en de was en ik breng de kinderen 

meestal naar bed. We hebben ook een schoonmaakhulp.’

Hebben jullie genoeg tijd voor de kinderen, elkaar en 
jezelf?
Christel: ‘Ik denk dat onze kinderen niets tekort komen. We eten 

regelmatig met vrienden en ik ga ook wel met vriendinnen op 

pad. Tijd voor elkaar schiet er wel eens bij in.’

Sebastian: ‘Ik ben veel weg, maar houd dan telefonisch contact 

met mijn vrouw en kinderen. Doordat ik aan huis werk, maak 

ik toch veel mee van de dagelijkse dingen van de kinderen. 

Verder vieren we altijd uitgebreid alle verjaardagen, waardoor 

we regelmatig vrienden en familie zien.’

Staan kinderen en carrière elkaar in de weg?
Christel: ‘Ik zit al een tijd in de jonge kinderen, waardoor ik de 

afgelopen jaren weinig energie over had om verder te kijken. Ik 

vind mijn werk nog steeds leuk, maar nu de kinderen groter zijn, 

komt er weer meer ruimte voor nieuwe dingen. Als je flexibel 

bent en de opvang goed geregeld is, kun je heel veel. Ik hoef 

niet per se een toppositie, maar vind het wel belangrijk dat mijn 

kinderen zien dat je als vrouw financieel zelfstandig kunt zijn.’

Sebastian: ‘Als zelfstandig ondernemer wil je de beste zijn in je 

branche. Het is soms lastig om werk en gezin te combineren, 

maar we doen ons best.’TE
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zo doen zij dat

‘ Onze kinderen komen  
niets tekort’ 

ZIJ: Christel Diniz (41) is werkcoach werkgeversteam bij Werkplein Midden Twente. HIJ: Sebastian 
Diniz (48) is directeur van een distributiebedrijf dat bruidsjaponnen verkoopt aan bruidsmodezaken in 
heel Europa. KINDEREN: Isabelle (10), Sebas (9), Fabienne (7) en Philip (3). De oudste drie zitten op de 
basisschool en gaan één dag per week naar de naschoolse opvang. De jongste gaat naar de crèche.


