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Marjon Donkers verwondert zich over het fenomeen ouderschap. Al denkend en schrijvend
formuleert ze vragen en zoekt ze naar antwoorden.

Niet lang na de geboorte van ons eerste kind besefte ik dat mensen ineens anders naar
mij keken. Ik kreeg andere blikken, andere vragen, andere reacties. Het leek soms of
ik op subtiele wijze opnieuw in kaart gebracht werd, de maat genomen werd. Mensen
vormden zich een nieuw beeld van mij. En ik realiseerde me: de wereld zag mij ineens
‘als moeder’. Met de geboorte van een kind wordt ook een ouder geboren. Plotseling kijk
je in de spiegel en zie je: een moeder. Het duurde bij mij even, maar op een gegeven
moment zag ik het zelf ook. Ja, daar staat ze echt: een moeder. Navraag over deze fascinerende ervaring bij mijn vriend en bij andere nieuwbakken ouders leverde herkenning
op. Ja, ook zij hadden het gevoel dat ze door anderen bekeken werden door een nieuwe
bril. Kennelijk is ouderschap zo sterk verbonden met je persoonlijke identiteit, dat iedereen om je heen – jijzelf incluis – zijn of haar beeld daarvan aanpast aan de nieuwe
situatie. Vanaf nu ben je, naast hopelijk nog een paar dingen, maar ontegenzeggelijk in
ieder geval: moeder. Punt uit.

Rode draad
Of je er blij mee bent of niet: als ouder krijg je te maken met allerlei beelden, verwachtingen en associaties, verbonden aan je nieuwe rol en functie als ouder. Ik vond dat wel even
wennen. Onze cultuur en samenleving blijkt namelijk nogal wispelturig als het gaat om
de vraag hoe we naar ouders kijken. Of misschien is wispelturig niet het juiste woord:
complex en soms zelfs paradoxaal is een betere typering. De ‘hokjes’ waarin je als ouder
wordt geplaatst zijn divers. Soms positief, soms negatief, soms reëel, soms irreëel en
veelal tegenstrijdig aan elkaar. Ik probeer de rode draad te zoeken in het scala aan beelden rondom ouderschap, dat wij dagelijks via cultuur- en media-uitingen, maatschappelijke discussies, opiniemakers en andere beeldvormers over ons uitgestort krijgen.
Vrolijke lichtvoetigheid
Allereerst zijn er de aloude ‘ideaalbeelden’. De geromantiseerde plaatjes die – ook al
weet iedereen dat het leven van alledag echt niet zo rooskleurig is – een beeld schetsen
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van hoe het ouderschap er idealiter uitziet. Dit beeld stelt impliciet een norm. Het wekt
de suggestie dat deze ideale wereld eenvoudig bereikbaar en voor iedereen weggelegd
is. Hardnekkig zien we hier nog altijd het beeld van ‘het perfecte gezinnetje’. Alles loopt
op rolletjes, iedereen geniet alsmaar (geniet van je kinderen… voor je het weet zijn ze groot!),
iedereen is succesvol (papa carrière, mama carrière, kind groeit en bloeit) en iedereen is
vooral gelukkig (geluk is de nieuwe rijkdom). Een toonbeeld van ouderschap waar de vrolijke lichtvoetigheid vanaf spat. Natuurlijk weten we allemaal dat dit een onrealistische
voorstelling is. Toch zijn onze verwachtingen van ouders en het ouderschap onverminderd hooggespannen.

Nieuwswaarde
Tegelijkertijd staan de kranten bol van de – veelal harde – realiteit. De afgelopen maanden scande ik de krantenkoppen op beeldvorming rond ouderschap en van het resultaat
zou je acuut in een parental depression raken. Ouders doen het zelden goed, zijn vaak
onmachtig en onzeker, leveren de maatschappij (al dan niet via hun kinderen) nogal
wat problemen op, zijn vaker ziek dan hun collega’s zonder kinderen, lopen carrièrekansen mis, kosten de samenleving veel geld, bemoeien zich te veel of juist te weinig
met school, crèche of voetbalclub en in het algemeen maken ze een hoop brokken waar
het de opvoeding van hun kinderen betreft. En wat zien we als we de televisie aanzetten? Beelden van ouders wier kinderen totaal uit de bocht vliegen, waarbij een strenge
nanny orde op zaken komt stellen. Of programma’s met titels als ‘Schatjes’, ‘Eerste hulp
bij opvoeden’, ‘Family Island’, ‘Alles voor je kind’ en ‘Omdat ik het zeg’, waarin ouders
vaak de goedbedoelende ploeteraars zijn met een scala aan opvoeddilemma’s. Kijken we
naar de actualiteitenrubrieken en journaaluitzendingen, dan komen ouders in beeld als
zij ervoor hadden moeten zorgen dat hangjongeren niet voor overlast zorgen, dat jonge
mensen niet radicaliseren, dat kinderen niet te dik worden, niet gameverslaafd raken
en dat jongeren weer boeken gaan lezen. Tenslotte hebben ouders vooral nieuwswaarde
als ze al dan niet gekort worden op de kinderbijslag, meer of minder geld krijgen voor
kinderopvang, wel of geen recht hebben op ouderschapsverlof of wanneer zij gruwelijkheden begaan jegens zichzelf, elkaar of het eigen kroost.
Confronterend
Wat is er in Nederland anno 2016 aan de hand met het beeld van ouders en ouderschap?
Eerst maar eens bij mezelf te rade gaan: welk beeld verschijnt voor mijn geestesoog als
ik denk aan ouderschap? Wat zijn mijn directe associaties erbij? Niet nadenken, meteen opschrijven. Eh… ouders zijn druk, vermoeid, zorgelijk, op het eigen gezin gericht,
normatief, kleurloos, plichtmatig, verantwoordelijk, georganiseerd, gehaast, chagrijnig
en over het algemeen weinig prettig gezelschap. Behalve als je zelf kinderen hebt. Dan
zijn ouders fijne lotgenoten met wie je je zorgen en problemen (over de kinderen, je relatie, je balans tussen werk en privé en 1001 andere beslommeringen) kunt bespreken.
Ha! Hoe confronterend is dit? Waar is mijn beeld van de ouder als stoere, creatieve,
actieve, diepzinnige, veelzijdige, ontspannen, vrolijke, geïnteresseerde, inspirerende en
in-balans-zijnde volwassene die het leven vrijmoedig tegemoet treedt? Dat soort ouders
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bestaat toch ook? Of bestaan ze wel, maar staan ze in de coulissen? Te wachten tot de
schijnwerper hen eindelijk eens vol in beeld zet?

Trots
Ouders hebben een imagoprobleem. Zoveel is mij duidelijk. ‘We’ – wij ouders: bestaan
die? – hebben geen goede pers. We lijken te veel op kromgetrokken hout, lastpakken,
donderwolken en zuurpruimen. We trekken bovendien vooral de aandacht als we iets
niet goed doen. Als we steken laten vallen. Te weten: als onze kinderen problemen hebben of veroorzaken, achterstanden oplopen, bijzondere zorg behoeven of als zij de buren tot last zijn. Meestal doen wij het dan niet goed en hebben wij hulp nodig. En daar
heeft de maatschappij soms ook best een punt. Alleen zoals het altijd gaat met imagokwesties: we slagen er niet in om onze successen te tonen en waardering te oogsten voor
onze prestaties. Neem nou die gezellige, sociale en slimme tienermeid. Een aanwinst
voor de maatschappij en wel mooi ons werk! En kijk eens naar die vrolijke, creatieve en
zelfstandige puberzoon. Knap staaltje ouderschapskunst, waar wij trots op mogen zijn !
Nou vooruit: dit soort dingen zeggen we weleens besmuikt tegen elkaar, hoor. Als we
met ouders onder elkaar zijn, misschien een borrel op hebben en de remmen wat los
gaan. Maar niet in het openbaar natuurlijk. Je gaat jezelf toch niet op je borst kloppen
over de hoofden van je kinderen heen?! Kinderen hebben namelijk zichzelf ‘gemaakt’ tot
wat zij zijn. Dat is niet ‘ons’ werk. En al helemaal niet ‘onze’ prestatie. Wij mogen best
trots zijn op onze kinderen. Maar toch niet op onszelf. Want hé, het grootbrengen van
kinderen, dat doe je er toch gewoon even bij? Naast je werk, je loopbaan, je persoonlijke
ontwikkeling, je opleiding, je relatie, je vrienden, je uitgaansleven, je schildercursus, je
sportavonden, je zangclubje, je ouder-wordende-ouders, je maatschappelijke betrokkenheid, je (dienst)reizen, je politieke engagement, je betrokkenheid bij buurtactiviteiten.
Dat moet allemaal makkelijk kunnen. Dat is niet iets om speciale aandacht voor te vragen of erkenning voor te willen. Welnee, onze ouders hebben dit toch ook gedaan? En
kijk wat ervan terecht is gekomen.
Vaardigheden
Dit overdenkend vraag ik mij af waarom ik mijn eigen ouderschap niet bovenaan op
mijn cv heb staan. Nu staat wel ergens diep weggestopt bij de personalia dat ik twee kinderen heb. Maar waarom staat mijn (gedeelde) ouderschap van onze kinderen eigenlijk
niet als stralende eyecatcher op mijn cv? Minstens de helft van mijn tijd, mijn energie,
mijn intellectuele capaciteit, mijn emotionele beschikbaarheid en mijn reservoir aan
liefde, zorgzaamheid, geduld, organisatietalent, improvisatievermogen (en noem maar
op) stond de afgelopen jaren in het teken van het grootbrengen van twee kinderen.
Bovendien heeft het ouderschap in alle mogelijke opzichten bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik durf zelfs te beweren dat het ouder-zijn mij op werkgebied
veel heeft opgeleverd. Ik ben erdoor gegroeid in mijn rol en functioneren als professional. Toch wordt het benoemen van ouderschap op je cv afgeraden door mensen die ervoor hebben doorgeleerd. Je kunt het wel noemen, maar niet te opzichtig. Of – zo raden
de cv-deskundigen aan – wanneer je door het krijgen en verzorgen van je kinderen een
gat op je cv hebt, kun je dat met een vermelding van je ouderschap verklaren; op je cv en
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in een eventueel sollicitatiegesprek kun je zo een positieve draai aan jouw periode van
professionele inactiviteit geven. Of nog mooier: je kunt kinderen wel noemen, maar dan
vooral onder het kopje ‘vaardigheden’, waarbij je inzoomt op zaken als stressbestendigheid, flexibiliteit en onderhandelingsvaardigheden. Diverse websites die ik raadpleegde
over het vermelden van kinderen op je cv benadrukken dat je vooral goed moet nadenken over de vraag hoe belangrijk het ouderschap is voor jou als merk, dus in hoeverre je
jezelf ermee verkoopt. Het ouderschap als imago-breker of imago-poetser.

Proef op de som
Eerlijk gezegd herken ik mijzelf hier niet in. Mijn cv zie ik niet als instrument om
mijzelf als merk in de markt te zetten. Maar misschien ben ik hopeloos ouderwets. Ik
vermeld op mijn cv de belangrijkste opleidingen, banen en functies die ik heb vervuld.
In die opvatting van wat een cv inhoudt doet het mij vreemd aan dat ik mijn ouderschap – als misschien wel de zwaarste en meest verantwoordelijke functie – niet op
mijn cv zou moeten vermelden. Want dat is het toch: The World’s Toughest Job? (zie
het gelijknamige YouTube filmpje).
Voilà. We nemen de proef op de som. Stel: je slaat morgenochtend de krant open en
je treft op pagina zes een grote advertentie aan met deze vacature. Zou je solliciteren?

VACATURE
Om onze samenleving te versterken zijn wij per direct op zoek naar een
Ouder (m/v)
Als ouder komt u te werken in een organisatie die in opbouw is. In korte tijd moet
veel gebeuren en de verwachtingen zijn hooggespannen. Tegelijkertijd ligt er niets
vast. De waarden, missie en visie vanwaaruit u werkt zijn nog aan grote veranderingen onderhevig. De motivatie is groot om er met elkaar iets moois van te maken.
Belangrijk is dat u zich bewust bent van de levensbepalende verantwoordelijkheid
die op uw schouders komt te rusten. In deze functie bent u in staat om een leven
ten diepste te maken of te breken. U kunt omgaan met deze ultieme taak zonder
de zwaarte daarvan dagelijks te benadrukken en met behoud van plezier en relativeringsvermogen.
Voor de invulling van deze functie herkent u zichzelf in het volgende profiel:
• U bent in staat om onvoorwaardelijk lief te hebben, waarbij u het kind koestert
zonder het met uw liefde te verstikken. U reageert altijd respectvol en handelt in
het belang van uw kind.
• U beschikt over een grote dosis geduld. U raakt niet gauw van uw stuk en blijft
rustig, óók in situaties waarin uw geduld ernstig op de proef wordt gesteld.
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• U brengt helderheid en structuur aan. U kunt duidelijk aangeven wat de regels en
grenzen zijn en u bent in staat om deze grenzen op een positieve, constructieve
wijze te bewaken.
• U bent empathisch en een goede luisteraar. Een sterk inlevingsvermogen kenmerkt uw houding. U bent aandachtig en betrokken bij alles waar uw kind mee
komt. U stelt vragen en luistert naar alles wat uw kind te zeggen heeft in woord
of gebaar.
• U beschikt over een open mind. Uw eigen oordeel stelt u uit en u duwt uw kind
niet bij voorbaat in een hokje. Uw eigen verwachtingen voor wat betreft de toekomst van het kind nemen nooit de overhand. U kijkt onbevooroordeeld naar uw
kind en reageert op wat hij of zij op dat moment nodig heeft.
• U bent ultiem betrouwbaar. U zegt wat u doet. En u doet wat u zegt. Uw kind kan
op u rekenen.
• U bent proactief en goed in staat om altijd drie stappen vooruit te denken. U
anticipeert behendig op nieuwe – soms onverwachte – situaties en u past daarop
uw planning en gedrag aan. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen behoren tot uw
kernkwaliteiten.
• U beschikt over organisatietalent. Het plannen, regelen, organiseren en managen
van een complexe organisatie zit u in het bloed. Goed kunnen multitasken is geen
vereiste, wel een pré.
• U vindt niet snel iets gek. Bij u is alles mogelijk en niets onbespreekbaar. U handelt niet vanuit een verborgen agenda en u laat zich niet leiden door taboes.
• U draagt bij aan rust en stabiliteit in uw omgeving. Wanneer u zich ergens over
opwindt of indien er sprake is van onrust of stress in uw persoonlijke situatie,
dan bent u in staat om hier evenwichtig mee om te gaan.
• U bent stressbestendig en in staat om effectief om te gaan met uw energie. U
kunt bij voorkeur goed tegen (permanent) slaapgebrek. Ook bent u in staat om
op tijd hulp te vragen, daar waar dat nodig is.
• U houdt ervan te spelen en te ravotten. U beschikt over een creatieve geest en u
koestert uw levendige fantasie. Die weet u in te zetten in het contact met uw kind.
• U geniet van actie, van dingen ondernemen, van eropuit trekken. U bent actief
of creatief, sportief of artistiek, sensitief of stoer, of een combinatie van al deze
karaktertrekken.
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• U brengt humor en relativeringsvermogen in. U houdt ervan om plezier te maken, grapjes te maken en om vrolijkheid te stimuleren in uw organisatie.
• U bent permanent bereikbaar of zorgt te allen tijde dat er een vervanger is op de
momenten dat u niet bereikbaar bent.
• U hebt een lerende houding. Van nature bent u erop gericht om te leren, te ontwikkelen en te groeien in alles wat u doet. U bent nieuwsgierig en zet relevante
kennis, inzichten en ervaringen van uzelf en anderen (live of via boeken, kranten,
films of internet) in ten gunste van uw eigen functioneren als ouder.
• U bent in staat tot reflectie en zelfreflectie. U kent uw eigen kwaliteiten, valkuilen en beperkingen. U bent bereid om u in te zetten met al uw vermogens en
krachtige eigenschappen. En u vraagt hulp aan anderen daar waar u zelf mogelijk
tekortschiet.
• Ten slotte bent u zich ervan bewust dat u een permanente voorbeeldfunctie vervult voor uw kind.
Bovenstaand profiel is niet volledig. Mocht u zich herkennen in dit profiel, dan hopen wij dat u contact met ons opneemt. Dan gaan wij graag met u in gesprek om te
kijken of uw wensen en mogelijkheden passen bij wat wij zoeken en nodig hebben.
Bij voorkeur bent u lichamelijk en geestelijk gezond en fit. Daarnaast is het een pré
als u economisch onafhankelijk bent en beschikt over voldoende financiële middelen om te investeren in uw kind en zijn of haar ontwikkeling. Ten slotte is relevante
levenservaring eveneens een pré.
Wij zoeken iemand die per direct en 24/7 beschikbaar is.
Uw functie is onbetaald en uw inzet geschiedt op vrijwillige basis. Wel vragen wij
van u dat u zich levenslang committeert aan deze functie. Het is onbekend wat de
totale kostprijs is van het vervullen van uw functie als ouder, maar u moet erop
rekenen dat u voor de eerste periode van 21 jaar (en veelal volgt daarna nog een verlenging totdat uw kind de leeftijd van 25+ jaar heeft bereikt) minimaal 60% van uw
jaarinkomen beschikbaar stelt voor het levensonderhoud, de opvang, het onderwijs,
de zorg en in het algemeen het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.
Voor een beperkte tegemoetkoming in de kosten en secundaire arbeidsvoorwaarden – zoals kinderbijslag, ouderschapsverlof en enkele belastingvoordelen – verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
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