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Assepoester wil zeggenschap (en
hoeft zich niet te verantwoorden)
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Is de parttime werkende vrouw een verwende deeltijdprinses of

eerder een Assepoester, zo vroeg Naomi Ellemers zich maandag af

in haar expertbijdrage. Lezers reageren. Hoe krijgen werkgevers

vrouwen zo ver om meer uren te gaan werken, en moeten vrouwen

dat eigenlijk wel willen?
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Zelf bepalen wanneer en waar
Naomi Ellemers geeft in haar expertbijdrage een aantal suggesties voor

werkgevers hoe ze werknemers kunnen ondersteunen bij het balanceren van

hun werk- en privétaken (FD, maandag 17 oktober). Maar in haar stuk

ontbreekt een belangrijke suggestie – namelijk het bieden van zeggenschap

over tijd en plaats van werken.

Zelf bepalen wanneer en waar je werkt creëert ruimte voor een persoonlijke

werkregeling, waarin je werken en zorgen kunt combineren. Dat vraagt om

het loslaten van traditionele kaders: niet alleen als het gaat om thuis werken

of op kantoor, maar ook wat betreft de verdeling van werkuren over de week.

Juist de vaste kaders van '9-tot-5' en 'maandag tot en met vrijdag' kunnen

beperkend zijn als je bijvoorbeeld mantelzorger bent. Hybride werken biedt

ruimte om ook naar werktijden te kijken. Als werkgevers daar oprecht werk

van maken, heeft dat een positief effect op de hoeveelheid uren die

deeltijders willen en kunnen werken.

Veel Assepoesters willen best meer werken, maar alleen als ze zeggenschap

krijgen over waar en wanneer ze dat doen.
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Geen verantwoording schuldig
De bijdrage van Naomi Ellemers laat een verfrissend tegengeluid horen dat

te vaak ondergesneeuwd raakt. Het is niet voor niets een man die de term

deeltijdprinses heeft bedacht.

Als werkende vrouw en moeder die altijd (minimaal) 40 uur heeft gewerkt in

een competitieve advocatenwereld, kijk ik ook best wel eens verbaasd naar

de vele vrouwen die parttime werken. Het kan immers wel, fulltime werken

en moeder zijn. Ik heb me nooit een Assepoester gevoeld omdat ik uitga van

een maakbaar leven en met volle overtuiging hard heb gewerkt voor waar ik

nu ben. Maar ik heb een luxepositie als zelfstandig advocaat, en hoef niet

moeilijk te doen over een extra dagje kinderopvang.

Ook zal ik niet ontkennen dat ik hard mijn best heb moeten doen om te

voorkomen dat de mannelijke ellebogen mij in de ‘vrouwenhoek’ duwen,

met ondergewaardeerde klusjes. Ga dus niet uit van luiheid bij de vrouw,

maar zie eerst eens onder ogen waarom sommige vrouwen er na jaren hard

werken ook niet zo’n zin meer in hebben om het gevecht aan te gaan.

Tuurlijk, die strijd kun je aangaan en winnen, maar word je daar een

gelukkiger mens van?

Veel vrouwen besluiten dat zij niet in die strijd gemanoeuvreerd willen

worden en staan daar boven. In plaats daarvan kijken zij hoe hun leven ook

leuk kan blijven zonder in een 24/7 strafkamp te zitten.

Niet iedereen heeft echter de luxe om zijn werkgever vaarwel te zeggen en als

eigen ondernemer door te gaan. Voor al die hardwerkende vrouwen in

loondienst met verplichtingen thuis, geldt dat een voltijdsbonus geen

compensatie is voor kwaliteit van (gezins)leven. Zij hoeven zich niet te

schamen of te verantwoorden als zij kiezen voor een parttime baan.
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