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ALS MAN THUISBLIJVEN VOOR JE KINDEREN IS NOT DONE

‘Vaderschapsverlof, da’s het einde
van mijn carrière’
27 APRIL 2016 OM 03:00 UUR | Van onze correspondenten M><V Nikolas Vanhecke en Maxie Eckert

Een op de zeven mannen neemt het vaderschapsverlof waarop hij
wettelijk recht heeft, niet op. Van zijn baas krijgt hij, al dan niet
impliciet, te horen dat dat zijn carrière wel eens danig zou kunnen
belemmeren. ‘Wie vaderschaps- of ouderschapsverlof opneemt,
wordt gezien als iemand die niet graag en niet hard werkt.’
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Zijn dochtertje was nog geen twee dagen oud, toen Thomas van zijn bazen te
horen kreeg dat hij maar best zo snel mogelijk terug naar het kantoor kwam. En
dus zat hij alweer op zijn werk, toen zijn vrouw en kind nog in het ziekenhuis
verbleven.

‘Natuurlijk had ik recht gehad op tien dagen vaderschapsverlof. Maar in het
bedrijf waar ik toen werkte, een adviesbureau, was het not done om het op te
eisen. Ik werkte aan een belangrijk project. De buitenlandse klanten waren
onderweg naar België, toen ons kindje werd geboren.’

Thomas, die in het echte leven een andere naam heeft, staat niet alleen met zijn
verhaal. Hoewel mannen in loondienst het recht hebben om tien werkdagen na
de geboorte van hun kind thuis te zijn, neemt naar schatting zo’n 15 procent van
de jonge vaders het vaderschapsverlof niet op.

Ze durven niet

Met het ouderschapsverlof is het niet veel beter gesteld (zie grafiek). Het aantal
mannen dat (voltijds of deeltijds) thuis is om voor het kroost te zorgen, stijgt de
jongste vijf jaar wel. Maar de kloof tussen vrouwen en mannen die
ouderschapsverlof opnemen, blijft onveranderd groot.

Vaders blijken het verlof niet aan te vragen om precies dezelfde reden als
waarom weinigen er openlijk over getuigen: ze durven niet. De mannen die wel
met De Standaard spraken, eisten anonimiteit. Stuk voor stuk zijn ze bang dat
het een weerslag zou hebben op hun carrière als ze de kwestie aankaarten.

Een studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wees
in 2010 al op dat probleem. Vaders die na de geboorte van hun kind geen tien
dagen thuisbleven, gaven hun werkgever op als belangrijkste reden: ze vreesden
dat het verlof zou worden geweigerd, of het was in het bedrijf niet de gewoonte
om het te nemen.

De dertigers die De Standaard sprak, zijn nochtans geen mannen met onzekere
contracten of werknemers onderaan de hiërarchische ladder.



Integendeel, ze hebben al wat bereikt en zijn ambitieus. Ze werken in de
privésector en beschrijven die omgeving als ‘competitief’. Een omgeving waar,
zeker van mannen, verwacht wordt dat ze alles voor hun werk geven.

‘Wanneer vrouwen ouderschapsverlof vragen, wordt dat nooit in vraag gesteld’,
getuigt Philippe. ‘Maar een man die vaderschaps- en ouderschapsverlof
opneemt, wordt gezien als iemand die niet graag en niet hard werkt’, zegt
Thomas. En Boris vertelt dat ouderschapsverlof aanvragen het einde van zijn
carrière zou betekenen.

Vaak is het zelfs niet nodig het vaderschaps- of ouderschapsverlof expliciet te
weigeren, om de mannen aan het werk te houden. ‘Leidinggevenden maken
langs hun neus weg opmerkingen’, aldus Thomas. ‘Dat vaders vroeger minder
lang thuisbleven na de geboorte, bijvoorbeeld, en dat het toen ook lukte. Ze
vinden dat de vrouw verantwoordelijk is voor gezin en huishouden.’

Thomas beseft maar al te goed dat hij die cultuur mee in stand hield door voort
te werken alsof er niets is veranderd. ‘Het signaal naar andere toekomstige
vaders is uiteraard niet goed.’

Weekendvaders

Hoe kan het tij worden gekeerd? Al enkele jaren duikt met de regelmaat van de
klok het voorstel op om het vaderschapsverlof te verplichten. Het zou dan niet
meer moeten worden aangevraagd bij de werkgever. Ignace Glorieux (VUB) en
Petra Meier (UAntwerpen), allebei als professoren gespecialiseerd in
genderkwesties, zijn daarvan voorstander, maar gaan nog een stap verder. Om
mannen aan te moedigen om thuis te blijven bij de kinderen, stellen ze voor om
het recht van vrouwen op moederschapsrust of ouderschapsverlof te koppelen
aan de tijd die de vader opneemt om voor de kinderen te zorgen. Samen uit,
samen thuis, zeg maar.

‘We moeten vaders en werkgevers ertoe verplichten dat ook mannen hun
zorgtaak opnemen’, zegt Glorieux. ‘Nu kunnen mannen na de geboorte van hun
kind zonder schuldgevoel snel weer gaan werken, en werkgevers kunnen dat
opeisen. Dat zou veranderen als vrouwen een deel van de moederschapsrust
alleen krijgen als de man zijn deel heeft opgenomen.’



‘Ik denk aan een bevallingsverlof van pakweg tien weken waarop de vrouw
sowieso recht heeft. Het kan verlengd worden tot vijftien weken, als de vader
van het kind ook enkele weken thuis is. Zo dwing je koppels om erover te
discussiëren wie hoeveel tijd thuis is.’

Professor Meier denkt in dezelfde richting, al zou ze de huidige rechten van
vrouwen niet terugschroeven. ‘Vrouwen mogen niet de dupe zijn, als mannen
weigeren om thuis te blijven. Maar de koppels waarbij én de vrouw én de man
een bepaald minimum hebben opgenomen, kun je wel met een maand extra
ouderschapsverlof belonen.’

Volgens Glorieux bewijzen andere landen dat zulke ‘beloningssystemen’
werken. Ze bestaan onder andere in Duitsland en Scandinavische landen. ‘Als je
door Stockholm loopt, zie je op weekdagen mannen met buggy’s rondlopen. En
aan de schoolpoorten staan er evenveel vaders als moeders. De vaders staan
mee in voor de dagelijkse zorg, ze zijn meer dan weekend vaders die af en toe de
pampers verwisselen, of één keer per jaar samen met de kinderen naar het
pretpark gaan.’

Autorit is me-time

Thomas is intussen niet meer zo’n weekendpapa. Nadat bijna twee jaar geleden
zijn tweede kind geboren werd (ook na die geboorte bleef hij maar enkele dagen
thuis), besloot hij om ander werk te zoeken. ‘Ik kon het werkritme niet meer
combineren met mijn gezin. Nergens had ik nog het gevoel dat ik voldeed: thuis
noch op het werk. Op den duur was de autorit van en naar het werk het enige
moment voor mezelf, waarop niemand zeurde.’

Met zijn nieuwe werkgever heeft Thomas afgesproken dat hij soms thuis werkt.
Die dagen brengt hij de kinderen naar de crèche en naar school. ‘Vroeger waren
ze erg op hun moeder gericht, nu lachen ze ook als ze mij zien. Ik zou echt niet
meer naar de oude situatie terug willen. En mijn vrouw evenmin.’
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‘L eidinggevenden maken langs hun neus weg opmerkingen. Dat
vaders vroeger minder lang thuisbleven na de geboorte, en dat het
toen ook lukte’

‘O m mannen aan te moedigen thuis te blijven, zouden we een
deel van de moederschapsrust kunnen koppelen aan het deel dat
de vader heeft opgenomen’


