BESPAREN
DOOR TE WERKEN
Loeki, Miranda en Sanne zochten het uit en ontdekten
dat (blijven) werken letterlijk loont.

Je zult het vast al wel gemerkt hebben: na de felicitaties, de tranen van je (schoon)moeder en
de eerste blikken naar je buik komt steevast de vraag: ‘En hoe ga je dat dan doen?’ In de praktijk
betekent die vraag vooral: dus jij gaat minder werken? Dat is lang niet altijd de enige manier voor
een goede balans tussen zorg en werk, zo blijkt.
De Amsterdamse Loeki (30) was er al gauw uit met haar vriend Tim.
Ze werken allebei vier dagen en hun dochtertje van drie maanden gaat twee
dagen per week naar de crèche en één dag per week komt oma oppassen.
“Mijn vriend is ondernemer en ik ben campagneadviseur bij een creatief
bureau. We zijn allebei hartstikke ambitieus, dus we waren in eerste instantie
van plan om allebei vijf dagen te blijven werken. Ook met het idee dat we dan
tenminste de kinderopvang goed konden betalen. Totdat mijn nichtje me wees
op de WerkZorgBerekenaar en ik erachter kwam dat we € 400 per maand
besparen als we allebei vier dagen werken. We hebben nog vaak de printjes
erbij gepakt om te kijken hoe het nou precies zit. Deze financiële motivatie voelt
wel als een extra argument voor mij om een gelijke verdeling in werk en zorg te
maken. Ik vind mijn werk ook heel belangrijk, net als mijn vriend. Op deze manier
kan ik stappen blijven maken in mijn werk en is het ook thuis goed geregeld.”

Huishoudboekje
Inkomen Loeki € 2.900 bruto per maand, voor 4 dagen per week
Inkomen Tim € 3.200 bruto per maand, voor 4 dagen per week
Kosten kinderopvang € 700 per maand (exclusief toeslagen)

Onjuiste aannames
Suzan Steeman, expert arbeidsmarkt bij Women Inc. - de organisatie die zich
inzet om de kansen voor vrouwen in Nederland te vergroten - komt wel vaker
valse overtuigingen tegen als het gaat om de verdeling tussen werken en
zorgen. “Het is zo zonde dat er zoveel onjuiste aannames zijn over de balans
tussen werk en gezin.” Vrouwen - en mannen trouwens ook - denken toch vaak
dat het geen zin heeft om meer te gaan werken, omdat al het geld dan direct
opgaat aan kinderopvang, vertelt Suzan. “Veel mensen denken ook dat het
voordeliger is als de meestverdienende partner vijf dagen blijft werken en de
andere drie. Of dat er voor zzp’ers geen toeslagen zijn. Terwijl het vaak anders
uitpakt dan je denkt. Het mooie van de WerkZorgBerekenaar is dat we in deze
tool met alle toeslagen rekening houden. Kinderopvangtoeslag, inkomens

afhankelijke combinatiekorting, vakantiegeld: alles
hebben we erin meegenomen. Dat levert een exact
inzicht op en dus niet alleen een schatting per
maand.”

‘Wees je er als vrouw van bewust
dat de zorg niet automatisch
jouw taak is en wat jouw baan
voor jou betekent’
Samen met het Nibud ontwikkelde Women Inc.
de WerkZorgBerekenaar. Een handige tool
waarmee je binnen een paar minuten precies kunt
bereken welke kosten je kunt verwachten en vooral
welke verdeling tussen thuis en werk het meest
gunstig is. “Het belangrijkste is het inzicht,” vindt
Suzan. “Realiseer je goed wat de gevolgen van
minder werken zijn voor je toekomst. Kijk niet
alleen naar je netto salaris per maand, maar ook
naar je carrièrekansen en de opbouw van je
pensioen. Wees je er als vrouw van bewust dat
de zorg niet automatisch jouw taak is en wat jouw
baan voor jou betekent.”

Ben jij in balans?

benieuwd hoe jouw financiële plaatje
er daadwerkelijk uit ziet? check ’t op
werkzorgberekenaar.nl.
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‘Het scheelt toch een
paar tientjes per
maand’

Miranda (23) uit Tiel is kapster en 27 weken zwanger van haar eerste
kind. Ze heeft veel last van haar rug en werkt daarom nu nog maar 50%.
“Ik werk eigenlijk 24 uur, waarvan sowieso elke zaterdag. Dat doe ik nu nog
steeds, maar op dinsdag en donderdag ga ik nu na vier uur naar huis. Mijn man
Barry is binnenvaartschipper en is regelmatig een week van huis. Als die kleine
er strak is, blijf ik gewoon lekker thuis dacht ik. Ik heb geen zin om mijn hele
salaris naar de crèche te brengen.”
Op de Negenmaandenbeurs stuitte Miranda op de stand van de WerkZorg
Berekenaar en thuis besloot ze het rekensommetje eens te maken. En wat
bleek? “Niet werken is uiteindelijk duurder. Dat had ik niet verwacht. Als ik
24 uur zou blijven werken en ons kind gaat naar de crèche, dan gaan we er
€ 235 op achteruit. Maar als ik helemaal niet werk, is dat wel € 1.920. Blijkbaar
zijn er allerlei kortingen en toeslagen, zoals de inkomensafhankelijke
combinatiekorting, die we dan ook mislopen.” Barry en Miranda maakten
allerlei combinaties en besloten uiteindelijk om voor opvang bij Miranda’s
moeder aan te kloppen. “Barry is om de week thuis en kan dan de zorg voor
ons dochtertje op zich nemen. Als hij vaart, komt mijn moeder oppassen.
Een groter plezier konden we haar niet doen. En ik blijf gewoon werken
na mijn verlof. Goed voor onze portemonnee en nog gezellig ook!”

Huishoudboekje
Inkomen Miranda € 2.150 bruto per maand, voor 3 dagen per week
Inkomen Barry € 2.750 bruto per maand, voor 5 dagen per week
Kosten kinderopvang € 0 per maand (exclusief toeslagen)
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Huishoudboekje
Inkomen Sanne € 3.500 bruto per maand,
voor 3 dagen per week
Inkomen Stijn € 5.000 bruto per maand,
voor 5 dagen per week
Kosten kinderopvang € 733 per maand
(exclusief toeslagen)

Enig speurwerk – naast alle uitzetlijstjes,
voedingsschema’s en positiekleding waar je
je allemaal een mening over vormt – loont dus wel
degelijk. Als jij goed weet wat je wilt, blijft je baan
en je beurs fijn in balans.

Tekst: Hanneke Mijnster

‘I k heb geen zin om mijn hele salaris
naar de crèche te brengen’

Sanne (34) uit Arnhem is na de geboorte van
haar tweede zoon juist méér gaan werken.
“Ik werk al een paar jaar als office manager bij een
advocatenkantoor. Een baan voor 24 uur, dat leek
me ideaal. In de praktijk bleek echter dat ik ook
op mijn vrije dagen nog wel met werk bezig was.
Mailtjes beantwoorden, toch nog even bloemen
bestellen, dat soort dingen. En nee, dat telde niet
mee als overuren. Mijn man Stijn bleef vijf dagen
werken. Tijdens mijn laatste zwangerschap vertelde
een goede vriendin van mij dat zij en haar vriend
allebei vier dagen gingen werken, omdat dat meer
opleverde. Dat zette me wel aan het denken. Stijn
en ik hebben toen later wat gegooled en onze
opties bekeken. We hebben ook de WerkZorg
Berekenaar ingevuld en verdomd: het scheelt
gewoon € 80 netto per maand. Dat is toch de
moeite waard. Stijn moest wel even wennen aan
het idee, maar vindt het nu ook juist leuk om elke
maandag bij de jongens te zijn. Het is echt hun
mannendag. En ik ben blij met mijn extra dag.
Nu krijg ik mijn werk beter gedaan binnen de uren
en laat ik mijn mailbox voor wat ‘ie is op woensdag.
Die dag ben ik echt vrij.”

