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Net als veel anderewerkendemama’s krijg ikmeer

stressvanhethuishoudendanvanmijn job. «Dat

komtomdatweonsprivélevenniet zogoedplannen

als onswerk», zegt lifecoachSaraVanWesenbeeck,

auteurvan ‘Hethandboekvoorde spitsuurvrouw’.

Tijdvoor eencursus timemangement in jehuiskamer.

«Uithet recentste tijdsbestedingsonder-
zoek in ons land blijkt dat vrouwen nog
altijd tien uur per week meer besteden
aan het huishouden en de kinderen dan
de man», vertelt Sara Van Wesenbeeck.
«Elkeavondbegintdevrouwookéénuur
later aan haar ‘vrije tijd’. Me-time schiet
erdusdikwijlsbij in.Mannenzijnaaneen
inhaalbeweging bezig, maar toch: we
zijnnog langgeengelijken.»
En da’s niet alleen de fout van de man,
vindt ze. «De meeste mannen die ik tij-
dens coachingsessies zie, zijn even ge-
frustreerdoverhetreilenenzeilen inhet
huishouden. Vergeet niet dat ze hun
partner doorgaanswelwíllen helpen. Je
moet als vrouw alleen de controle kun-
nen loslaten en hulp durven te vragen.
Studies wijzen uit dat mannen graag
‘luxeklussen’opzichnemen,zoalskoken
alserbezoekkomtofdepoortverven.Ta-
kenwaarvanhet resultaat zichtbaar is—
de aard van het beestje, denk ik —maar
ook die moeten gedaan worden. En zo
krijg jemeer tijdvooranderedingen.»
Hoehetkomtdatvrouwenindezetijden
nogaltijdbijnaautomatischhetgrosvan
het huishouden en de zorg voor de kin-
deren op zich nemen? «Meestal zijn de
taken best goed verdeeld als een koppel
gaat samenwonen,maar begint het pro-

bleemals er eeneerstekindkomt»,weet
VanWesenbeeck.«Devrouwblijftenkele
maandenthuisomvoorhetkindjetezor-
gen en doet in die periode het volledige
huishouden. Daarna gaat ze weer wer-
ken,maarwordenergeennieuweafspra-
ken gemaakt enblijft ze alles op zichne-
men. Na het moederschapsverlof maak
je dus het best nieuwe afspraken. Dat
voorkomt een pak stress en frustratie.
Durf tegenjepartnertezeggen: ‘Ikgaop-
nieuwwerken, latenwebekijkenhoewe
de takenvoortaanzullenverdelen.’»
Watonsnaadloosbijdeeerstetipbrengt:

«Jeverbindenmet
mensenkanenkeldoor
kwetsbaarheid te tonen»

Deze week: BRENÉ BROWN

DeAmerikaansebestseller-
auteurBrenéBrownhader al
een succesvolle carrière als
onderzoekster opzittenvoor
zehaar levenwijddeaanhet
schrijven. Eendepressie
confronteerdehaarmethaar
eigenkwetsbaarheidenzette
haaropeennieuwspoor.

Brenéwie?
Brené Brown werd aan het begin van haar carrière
als onderzoekster aan de University of Houston
Graduate College of SocialWork geconfronteerd
met een uitspraak die een diepe impact op haar
maakte:als je het niet kunt meten,dan bestaat het
niet.Dat paste helemaal in Brené’s rigide onder-
zoeksmindset.Ze stortte zich vol overgave op het
analyseren van onderwerpen zoals moed,kwets-
baarheid,schaamte... Om zich na zes jaar te reali-
seren dat er dingen zijn die je helemaal niet kunt
meten,controleren en voorspellen.
Brené kwam in een depressie terecht die haar
pijnlijk confronteerde met haar eigen kwetsbaar-
heid en die ze achteraf al lachend haar ‘spirituele
ontwaken’ noemde.DeTEDTalk die ze hierover
gaf —The Power ofVulnerability — werd meer
dan vijf miljoen keer bekeken,wat het een van de
populairste lezingen op deTED-website maakt.
In 2009 werd ze door HoustonWoman Magazine
uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van
2009.Brené schreef tal van boeken,waaronder
‘The Gifts of Imperfection.Let go of who you think
you’re supposed to be and embrace who you are’.
Haar laatste book,‘Daring Greatly’,kwam drie jaar
geleden uit.

Waarom ik haar zo leuk vind?
Over perfectionisme praten we liever niet,want
als je dat doet,geef je toe dat je eigenlijk niet per-
fect bent.Het kan je echter enorm tegenhouden
om voluit voor je dromen te gaan.Brené maakt
van imperfectionisme iets cools en dat is zoooo’n
opluchting.

Drie inzichten
Brené analiseerde duizenden verhalen van men-
sen over schaamte en ontdekte dat de mensen
die er op een positieve manier mee omgingen
diegenen waren die geloofden dat ze het waard
waren om graag gezien te worden.Dit hadden ze
gemeenschappelijk
1.Het waren mensen die respect hadden voor
zichzelf,die zichzelf graag zagen. Hierdoor kon-
den ze op een authentieke manier connecteren
met anderen.
2.Ze geloofden dat wat hen kwetsbaar maakte
hen ook mooi maakte.Dat impliceert niet dat ze
het ook leuk vonden,maar ze konden het wel aan-
vaarden.
3.Ze hadden moed.De moed om te investeren in
een relatie die misschien verkeerd zou aflopen,de
moed om naar de dokter te gaan voor dat ene on-
derzoek waar ze zo bang voor waren,de moed om
zichzelf te tonen zoals ze waren...

Conclusie
We denken dat we perfect moeten zijn vooraleer
anderen ons graag kunnen zien,maar dat is niet
zo.De enige manier waarop we echt op een diep
niveau met andere mensen kunnen connecteren,
is door te durven laten zien hoe kwetsbaar we ons
voelen.Ik heb met heel veel plezier naar Brené’s
TEDTalk gekeken en ik kan je echt aanraden om
het ook te doen.Ze bracht me meermaals aan het
lachen en dat lukt haar bij jou vast ook.De bood-
schap die ze brengt is universeel,want iedereen

Wedenkendatwe
perfectmoetenzijn
vooraleeranderenons
graagkunnenzien,
maardat isnietzo

voelt zich kwetsbaar.Je merkt kwetsbaarheid het
minst op bij die mensen die zich het meest kwets-
baar voelen.Om te verstoppen wat we voelen
drinken we alcohol,slikken we pillen,eten we ons
te pletter en op momenten dat we ons bedreigd
voelen,zetten we onze stekels overeind en wor-
den we boos.Het probleem is dat als je probeert
om de negatieve emoties in jezelf te verdoven,je
ook positieve gevoelens zoals hoop,liefde en ge-
luk de kop gaat indrukken.En laat dat nu net die
dingen zijn die het leven mooi maken...

https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vul-
nerability?language=en

Goede afspraken
voorkomen eenpak stress
en frustratie. Vooral na
de komst van een eerste kind
zit je het best samenomde
taken te herverdelen

LIFECOACH SARA:
«Je huishouden net zo regelen als je
werk doe je eerst en vooral door met
elkaar te communiceren.Zit dus samen
om goede afspraken te maken.Dat kan
je alleen doen met je partner op restau-
rant,of thuis aan de keukentafel met je
(oudere) kinderen erbij.Ze willen best
hun steentje bijdragen als ze inspraak
krijgen.Neem de vergadering serieus,
praat rustig en zeg dat alles besproken
mag worden.Overloop altijd de week
die komt en de week die voorbij is.Zeg
bijvoorbeeld:‘Mama neemt veel taken
op zich en zou graag hebben dat jullie
wat helpen.Hoe kunnen we dit oplos-
sen?Wat kunnen jullie doen?’ Zo maak
je je kinderen verantwoordelijk.Vraag
hen wel maar één ding per keer aan te
passen.Pas als ze de nieuwe afspraak
een paar weken hebben volgehouden,
is het een gewoonte geworden en kan
je iets nieuws invoeren.Bespreek na ze-
ven dagen hoe de eerste week is ge-
gaan.Vraag wat iedereen leuk en min-
der leuk vond en wat misschien beter
kan.Probeer feedback zo positief moge-

lijk te houden.Zeg dat je blij bent met
wat ze goed hebben gedaan.Pas het
maken van goede afspraken ook toe op
eventuele huishoudhulp.Maak de tijd
om met je huishoudster door het huis te
gaan en je wensen kenbaar te maken.
Vraag haar of dit haalbaar is en evalueer
geregeld.»

IN DE PRAKTIJK:
«Wanneer ik Ellis (7) en Flynn (4) tijdens
de eerste gezinsvergadering vraag om
hun boekentassen na school voortaan
zelf leeg te maken en op een vaste plek
te gooien,knikken ze braafjes.Op het
einde van de vergadering belooft Flynn
spontaan om zich voortaan áltijd te zul-
len gedragen en er álles aan te zullen
doen om mij te helpen.Hij steekt net
niet zijn twee vingers in de lucht.Mis-
schien heeft Sara toch gelijk over die
mannen die willen helpen...Met mijn
man bespreek ik wie wanneer de kinde-
ren wegbrengt en weer ophaalt.Leuk
(en rustgevend) dat we deze dingen
niet meer elke ochtend snel-snel hoe-
ven te bespreken.»

Geef spulleneen vasteplaats
LIFECOACH SARA:
«Dit klinkt logisch,maar je zou ervan ver-
steld staan hoeveel mensen elke och-
tend weer tijd verliezen met het zoeken
naar hun sleutels.Geef ze dus een vaste
plaats aan de voordeur.Als je een item
hebt gebruikt,breng het ook altijd met-
een terug naar zijn vaste plaats.Dat
scheelt je heel wat opruim- en zoek-
werk.»

IN DE PRAKTIJK:
«Zelf ben ik best goed in het geven van
vaste plaatsen aan mijn spullen.Al blij-
ven de sleutels van mijn man weleens in
mijn tas zitten en de mijne in zijn broek-
zak,waardoor we elkaar al eens in huis
opsluiten.Dus hebben we onze buur-
vrouw een reserve-exemplaar gegeven.
Zij slaagt er telkens weer in om ons te
bevrijden.Zij heeft alvast een uitsteken-
de plek voor ónze sleutel.»

Houelkeweekeen
gezinsvergadering

«Run jege
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