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Veel moeders kiezen voor een deeltijdbaan. Onverstandig, vindt Mirjam Sijmons, directeur van
uitzendorganisatie Content en bestuurslid van Women Inc. ‘Alimentatie eindigt na negen jaar.’

‘Ik ben tegen afhankelijkheid’
‘I
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k kom uit een lower middle
class-milieu en ben altijd economisch zelfstandig geweest.
Van huis uit heb ik dat niet meegekregen, ik heb juist een voorbeeld gehad hoe het niet moest.
Mijn vader werkte, mijn moeder
niet, zij deed vrijwilligerswerk. Ze
zat vast in het huwelijk en dacht
dat ze niet zelfstandig kon zijn.
Dat heeft mij medebepaald.
Vrouwen moeten altijd kiezen
voor economische zelfstandigheid. Voor vrouwen, maar ook
voor mannen, is dat een voorwaarde om mee te kunnen doen
met de samenleving. En met zelfstandigheid bedoel ik niet dat je
Pradaschoenen kunt kopen en in
een jacuzzi kunt zitten, maar dat
je je een eigen huis kunt veroorloven, dat je je eigen leven kunt leiden. Ik vind dat een groot goed,
dat alle vrouwen zouden moeten
nastreven. Onafhankelijkheid betekent keuzes maken en jezelf
ontwikkelen.
Niet werken is een luxe die je je
alleen kunt permitteren als je een
erfenis hebt gehad of als je een rijke man hebt, maar ik ben tegen
iedere vorm van afhankelijkheid.

Een op de drie huwelijken eindigt
in een echtscheiding en alimentatie eindigt na negen jaar, als je
dan niet in staat bent je eigen
kostje te verdienen, eindig je drie
hoog achter in de bijstand.
De keuzevrijheid is groter dan
vrouwen zelf vaak beseffen. De
tragiek van de samenleving is dat
hoe lager opgeleid, hoe minder
betaald, hoe moeilijker je het
hebt. Een vrouw in een lager betaalde baan die drie dagen werkt,
verdient niet genoeg om zelfstandig te zijn. Maar met de vergrijzing krijgen we grote tekorten op
de arbeidsmarkt, ook voor lager
opgeleiden.
In Nederland werken veel vrouwen, maar vooral in deeltijdbaantjes en heel weinig in leidinggevende functies. Wat dat laatste
betreft staat Nederland met Pakistan op de zestigste plaats wereldwijd. Hier zijn die vrouwen er
niet, wordt dan gezegd. Onzin, in
landen om ons heen zitten vrouwen wel in topfuncties, we zijn
een achtergebleven land. Heel
slecht, vind ik dat.
Het is ook een kwestie van mentaliteit, vrouwen zeggen zelf ook

De gedachte
van terug
naar het
moederschap
vind ik niet
van deze tijd

vaak ‘ik stop met werken als ik
een partner heb die verdient’.
Weet wat je opgeeft, zeg ik dan.
Er is de laatste tijd weer een zeker moedermaffia gaande. Ik vind
de gedachte van terug naar het
moederschap niet passen in deze
tijd. Samen zorgen is wel van deze
tijd, je zult mij vooral niet horen
zeggen dat ouders beiden vijf dagen per week moeten gaan werken. Vrouwen moeten voldoende
werken om zelfstandig te zijn, dat
kan ook vier dagen per week betekenen.
Creëer meer faciliteiten zodat
vrouwen kúnnen werken. Bij Content hebben we ruimte voor duomanagementfuncties, werkgevers
kunnen veel flexibeler zijn. Als
een vrouw haar kind op woensdag uit school wil halen maar wel
tussen 10 en 12 wil werken, moet
dat mogelijk zijn.’
Gelukkig hebben we het vangnet van de bijstand, maar laten we
dat reserveren voor mensen die
het nodig hebben. Laten vrouwen
die kunnen en willen werken een
arbeidsverleden opbouwen zodat
ze ook later hun eigen broek kunnen ophouden.’

