
bovenste verdieping, mijn werkplek werd de
keukentafel. Dus werd er direct naast mij gekleurd,
geknutseld en calls nagespeeld. De kinderen hadden
daarnaast natuurlijk ook behoefte aan ongedeelde
aandacht. Ze spelen nu wel veel leuker samen dan
voorheen. Door de vele calls die we beiden hebben, is
de tv ook wel als oppas gebruikt. Dat soort ouderloze
momenten hebben we helaas wel moeten bekopen
met stiften op de muur, haha!  
 

WORK/LIFE BALANCE
Wat ik tijdens de lockdown echt niet miste was het
spitsuur in de ochtend en avond. Dat die drukte
wegviel was heerlijk. Het was ook fijn om meer tijd als
gezin door te brengen en de ontwikkeling van de
kinderen beter te ervaren. Onze oudste dochter is
heel knuffelig geworden, blijkbaar heet dat
huidhonger. Naast dankbaar voor de extra tijd als
gezin, ben ik ook blij dat ik nog steeds mooie
resultaten kon leveren op werk- hoe lastig de
conflicterende prioriteiten ook waren in deze periode.
Ik vind mijn werk superleuk en mijn eigen ambities
zijn niet veranderd in deze periode. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Privé situatie: getrouwd, 2 kinderen (2.5 & 5 jr)
 

De omschakeling naar de zomertijd in maart
hebben we benut om de kinderen te laten
uitslapen zodat we zelf extra vroeg konden
beginnen. De werkte een paar weken. Nu werk
ik tijdens kantooruren en regelmatig ook 's
avonds om verloren uren wat in te halen. De
scholen en crèches zijn gelukkig weer open,
maar de periode met beide kinderen thuis
tijdens de lockdown, had natuurlijk wel een
impact op mijn productiviteit. Mijn man is eigen
baas en werkte eerder al vanuit huis. Als
ondernemer betekende Covid-19 voor hem
uitstel van wat lopende projecten, maar gelukkig
ook nieuwe kansen. Maar toch gold: tijd die
overdag aan de kinderen besteed werd, moest 's
avonds en in het weekend worden ingehaald.
Mijn man heeft een eigen kantoor op de
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De onzekerheid over de vertaling van RIVM adviezen
naar de praktijk voelde als een soort kraamtijd;
iedereen verdedigt met grootse stelligheid de
zelfgekozen interpretatie van de richtlijnen. Dat vond ik
soms moeilijk. Zelf heb ik vaak gedacht: welke impact
zou deze crisis hebben gehad in een andere fase van
mijn leven? Stel, ik was zelf kind geweest. Of toen mijn
man en ik beiden in het buitenland woonden, maar niet
in hetzelfde land. De afgelopen 10 jaar hebben we een
nomadisch bestaan geleid: Brussel, Riyadh, Wenen,
Rotterdam, onderweg 2 kinderen gekregen en pas een
jaar echt gesettled in Amsterdam. In eerdere jaren zou
deze crisis echt voor grotere problemen hebben
gezorgd. 'We count our blessings'. Ik ben nu op een heel
mooie plek in mijn leven en gelukkig met gezin, partner
en werk. Dat geeft rust in zo'n situatie waarin alles stil
komt te staan. Ik realiseer me hoe bevoorrecht en dat
dit niet voor iedereen geldt. Door de gedegen
crisisaanpak in Nederland en alle sociale initiatieven
waardeer ik Nederland nog meer. 
 

 

 

 

 

Ik werk bij ABN AMRO als expert op het gebied
van financial crime & integrity. De bank nam al
vroeg actie; we werden opgesplitst in twee
teams roterend op kantoor, later werd
thuiswerken de norm. Veiligheid staat echt
voorop. Er is veel begrip voor de grote
omschakeling die het continu thuiswerken met
zich meebrengt en ook voor de lastige periode
van ouders toen de scholen dicht waren. Mijn
manager is zelf vader en snapt gelukkig de
uitdaging. Dat helpt enorm. Ik kijk er naar uit om
mijn collega's weer 'in real life' te zien, naast
gezelligheid werkt dat ook beter wanneer het
over vertrouwelijke zaken gaat. Ik ben erg
benieuwd of bedrijven waar eerder 'old school'
managers het thuiswerken ontmoedigden, nu
zien dat productiviteit niet minder hoeft te zijn
thuis. Als werkgevers, vaders en moeders
thuiswerken straks normaler gaan vinden zal dit
alle werkende ouders kunnen helpen. 
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