
Vadersmetverlof
Vanaf deze zomermogenmannenextrabetaald verlof
opnemenomvoorhunpasgeborenkind te zorgen. Sommige
mannendedendat eerder al. Tegenwat voorproblemenen
vooroordelen liepen zij aan?Plus:wat is eigenlijkdebeste
vorm?Spoiler: liefst zonder je partner, zegt onderzoek.

DoorCharlottevanDrimmelen

Betrokken
vadershebben
legiopositieve
effectenop
kinderen.

T
oen JimKreef-
tenberg (37) zijn
vriendenen
zakenrelaties
in2016mee-
deeldedathij een
halfjaar vader-

schapsverlof gingopnemen,was
het: ‘Wat? Jij gaat zesmaanden
thuiszitten?Waarom?!’
DestijdswasKreeftenbergwerk-

nemer vanhet ZweedseSpotify en
hadhij de luxe er voor langere tijd
uit te gaan terwijl hij volledigwerd
doorbetaald.Hij keekdaarnaar
uit,wantnadegeboorte vanhun
eerste kindhadhij zichbehoorlijk
ongelukkig gevoeldmetde twee
dagen verlof diehij kreeg van zijn
toenmaligeNederlandsewerk-
gever: ‘Ik zat opdagdriemet een
spreekwoordelijke zakovermijn
hoofdopkantoor.Het voelde zo
verkeerdomniet bijmijn vrouw
enonzedochter te zijn. Spotify gaf
menadegeboorte vanons tweede
kindde ruimtemeerbetrokken
te zijn.’
Dat klinkt als eenemotionele

redenering,maarwetenschappe-
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lijk onderzoek toont aandat een
betrokken vader ergbelangrijk is.
Prof. dr. RenskeKeizer is

hoogleraar familiesociologie aan
deErasmusUniversiteitRotter-
dam.Zij doet specifiekonderzoek
naar vaderschapenbenoemteen
aantal voordelen van vadersdie
vanafdegeboorte eenprominente
rol spelen indeopvoeding: ‘Ze
zorgen voor eenpositief effect in
de sociaal-emotionele ontwikke-
ling en inde taalontwikkeling van
hunkinderen.Wezienookdatbij
hunkinderengedragsproblemen
eerderuitblijven.’
Ener isnogeen voordeel voor

de toekomst: ‘Kinderendie zien
dathunvader eenaanzienlijke
bijdrageheeft indeopvoedtaken,
zijnminder geneigd later zelf
traditionele genderrollen teonder-
schrijven.’Ook zoudenbetrokken
vaders leiden tot gelukkigerehu-
welijkenenzoudaarmeedekans
opechtscheidingenafnemen.

70procent salaris
Sindsdecember2001kregen
vaders tweedagenbetaaldgeboor-
teverlof: net langgenoegomeen
paarbeschuiten te smeren,maar
te kort ommoederweerupand
running te zien. Achttien jaar later
werdhet verlof almetdriedagen
uitgebouwd tot eenwerkweek.Nu
is eennieuwewijzigingopkomst:
20 juli gaat deWet InvoeringExtra
Geboorteverlof (WIEG) vankracht.
Voor elk geborenkindkande
vader vijf extrawekengeboortever-
lof opnemen tegen70procent van
het salaris.Net als bij demoeders
betaalt hetUWVenmochtde
werkgever er orennaarhebben,
dankandezehetpercentage
aanvullen tot 100procent.De rege-
linggeldt alleen voorwerknemers,
mannelijke zzp’ers kunnener
geenaanspraakopmaken.

InScandinavië ishet gras al
jarengroener; inZwedenkrijgen
vader enmoeder zestienmaan-
den verlof, die ze samenmogen
verdelen.DeZweedseoverheid ziet
genereus vaderschapsverlof als
een investering inde toekomst:
het bevordert prestaties,motivatie
enproductiviteit, gaat ziektever-
zuim tegenenhelptbij behoudvan
werknemers.
Daar is prof. dr. RenskeKeizer

hetmeeeens enze voegt eraan
toedat ruimer vaderschapsverlof
ooknogmeer gendergelijkheid
creëert eneenpositief effectheeft
ophet inkomenvande vrouw. ‘Uit

Zweedsonderzoekblijkt dat voor
elkemaandverlof die een vaderop-
neemt, het salaris vandemoeder
op termijnmet 6,7procent stijgt.’
Ze legt uit dathet inkomenvan

de vrouwop tweemomentenwerd
gemeten: een jaar voordegeboorte
vanhet kindenophetmomentdat
het vier jaar oudwas.Naast een
causale interpretatie –doordat
demannen thuisblijven, kun-
nen vrouwenweer eerder aanhet
werk –bleekookdat vrouwenwier
partners veel verlof opnemen, zelf
relatiefminder verlof opnemen.
Denieuwewet inNederland

moet ervoor zorgendatmeer en

langer geboorteverlof voorpart-
nersnormalerwordt, is te lezenop
dewebsite vandeRijksoverheid.
SocioloogLeonie vanBreeschoten
promoveerde in april 2019aan
deUniversiteitUtrecht ophaar
onderzoeknaardegevolgen van
(vaderschaps)verlof endeeltijd-
werk,met een specifieke focusop
genderverschillen.
Zij vertelt datmannennunogal-

tijdhet risico lopenveroordeeld te
wordendoordewerkgever endat
zekunnen rekenenopspottende
reacties vancollega’s als zij een
stap terugdoenomvoordekinde-
ren te zorgen. ‘Eenmandie verlof

Alsmannennuverlof
opnemen,wordenzeop
hunwerknog vaakgezien
alsminder ambitieus.

opneemt,wijktmeer af van sociale
verwachtingendaneen vrouwdie
dit doet.Werkgevers kunnendat
onbewust interpreterenals een
signaal datdemannen inkwestie
hunwerkminderbelangrijk
vinden, ofminder ambitieus zijn’,
aldusVanBreeschoten. ‘Omdatdit
op langere termijnkan leiden tot
eenafnamevancarrièrekansen,
zullenmannenminder snel van
verlofregelingengebruikmaken
danvrouwen.’
Kreeftenbergheeft daar ook

evenbij stilgestaan: inhoeverre
zou zijn loopbaan lijdenonder zijn
verlof? ‘Spotify konmijnatuurlijk
niet garanderendatmijnbaanna
eenhalfjaarnogexact dezelfde
zou zijn. Een innoverendbedrijf
zit niet stil.’ Desondanksgreep
hij demogelijkheid voor langer
geboorteverlof aan.Bij terug-
komst ginghij verderwaarhij zes
maandeneerder geblevenwas,
opdemanierdiehij gewendwas.
Maarbij zijn eerste evaluatiege-
sprekmet zijnmanager kreeghij
eenonverbloemd ‘That’snothow
weworkanymore, Jim’ te horen.
Best schrikken, zo’n reactie, vond
Kreeftenberg.De veranderingen
waren ingrijpend,maarhijwist
zich snel teherstellen. ‘De vol-
gendekeer zal ik eerst uitzoeken
wat er allemaal is veranderdaan
processen.’

Tweevadergezinnen
BijRonvanHaasteren (strategist
bij Topdesk) enDuco (werktbij
depolitie,wil daaromnietmet
achternaamgenoemdworden)
was sprake vaneenheel andere
situatie. In 2017kregen zij dankzij
eendraagmoeder eendochter.
Zijwisten zekerdat ze indeeerste
periodeallebei fulltime voorhun
kindwilden zorgenenhielden re-
keningmetonbetaald verlof of dat
zehungespaarde vakantiedagen
zoudenmoeten inzetten.
VanHaasteren: ‘Wijwilden in

deeersteperiodeeen innigeband
metonskindopbouwen.Voor
regenbooggezinnen isnoggeen

at salarissen
s verlof opnemen’

VERLOFMOGELIJKHEDENVOORNUENVOORLATER

● Per1 juli 2020
kunnenpartners
maximaalvijfwe-
ken (vijf keerhet
aantalwerkuren
perweek)aanvul-
lendgeboortever-
lofopnemen.

● Tijdenshet
verlofkrijgtde
partnergeen
salaris,maareen
uitkeringvanhet

UWV.Voorwaar-
de: jekind isop
ofna1 juli 2020
geboren.

● Jeneemthet
aanvullendverlof
opbinnenzes
maandennade
geboorte.En je
moeteersthet
geboorteverlof
vanéénweekheb-
benopgenomen.

● Erstaatook
eenverandering
opstapel voor
ouderschapsver-
lof (nu:26weken
indeeersteacht
levensjarenvan
hetkind).

● Opditmoment
krijgendemeeste
werknemers in
Nederlandhun
ouderschaps-

verlofurenniet
uitbetaald.Het
kabinet is van
planomoudersde
eerstenegenwe-
kenvanhetverlof
eenuitkering te
betalen.

● Dezenieuwe
regelingzou
inaugustus
2022moeten
ingaan.

‘Uit Zweeds onderzoek blijkt da
vanmoeders stijgen als vaders
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regeling,maar gelukkighebben
wij het getroffenmetonzewerk-
gevers.’
De eerste tweewekenkreeghij

aaneengesloten vrij, omvervol-
gensflexibel twee àdriedagenper
week te gaanwerken.Ducowasde
eerstemanbij depolitiedie samen
met eenmaneenkindkreeg, en zo
wasde situatie voorbeidepartijen
nieuw.Toenhij personeelszaken
inlichtte,werdhemgevraagd
hoeveel tijdhij thuiswildeblijven.
Hij gokteop vier tot zesweken
en inno time lag er een voorstel
van zeswekenononderbroken
ouderschapsverlof op zijnbureau.
‘Supergaaf. Tussendoorheb ikwel
watdingenopgepakt en sommige
vergaderingenbijgewoond,maar
datwilde ik vooral zelf.’

Cultuuromslag
SuzanSteeman is arbeidsdes-
kundigebijWomen Inc.Deze
Nederlandseorganisatie, die
streeft naar gelijke rechten voor
mannenenvrouwen,heeftmet
eenaantal andereorganisatieshet
PlatformVaderschap inhet leven
geroepen.Dit platform lobbyt voor
ruimere verlofmogelijkheden voor
mannen.VolgensSteeman is een
tolerantehoudingbij bedrijven
encollega’s onderling vangroot
belang, ookals straksdenieuwe
verlofwet ingaat. ‘Daar ligt ookeen
taak voorde top vaneenbedrijf.
Als debaas zijn eigen verlofweg-
wuift, zal eencultuuromslag ter-
gend langzaamgaan.’Werkgevers
als ING,ABNAmro,GoedeDoelen
LoterijenenCoca-Colabiedenal
uitgebreider verlof enbetalenhun
werknemers tot 100procentdoor,
aldusSteeman.
Overigens lijkt er doorde

coronacrisis al een verandering in
ganggezet.Uit recentonderzoek
naar gender(on)gelijkheid tijdens

de intelligente lockdown,blijkt
dat 22procent vande vadersmeer
zorg- enhuishoudelijke takenop
zich is gaannemen.Vooruit, de
studie vandeUniversiteitUtrecht,
deUniversiteit vanAmsterdamen
deRadboudUniversiteit laat ook
ziendatmoeders thuisnogaltijd
meerdoendan vaders,maarde
toenamekaneen impuls geven
aan verdere emancipatie van zowel
moeders als vaders.

Lekkerweernaarhetwerk
Er zijnuiteraardookmannen
diehelemaalniet opuitgebreide
verlofmogelijkhedenzitten te
wachten. Zobedanktebankier
Krijn* (39) vriendelijk voor zelfs de
minimale tweedagen verlofwaar
hij recht ophadnadegeboorte van
zijn tweekinderen.Deochtend
nadebevallingginghij naar zijn
werk. ‘Ikdeeddeboodschappen
enkwamop tijdnaarhuis,maar
ik zougek zijn gewordenals ik in
dekraamtijddeheledag thuis
hadmoetenblijven.’ Zijn vrouw
namzesmaandenverlof op, om
daarnaweer fulltimealsmarke-
teer aande slag te gaan. Zij noemt
Krijn eenenormbetrokken vader,
maar volgenshaarwashet voor
iedereenbeter omhemsnelnaar
kantoor te latengaan: ‘Ik reddeme
uitstekendmetdekraamhulp; hij
hadhier echt indeweggelopen.
Bovendien slapenbaby’s vooral,
enomnoumet z’n tweeënover
zo’nwiegheen tehangen vind ik
inefficiënt.’
Ookcommunicatieadviseur

Frank Jansen (37)wasblij om
thuisdedeurweer achter zich
dicht te kunnenslaan.Na twee
dagenondergedompeld te zijn in
dewereld vanbillendoekjes en
fopspenenvondhij het een ver-
ademingomweeronder collega’s
te zijn. ‘Ikhebhen vast regelmatig

verveeldmet foto’s vanonskind,
want ikwas supertrots,maar ik
werdonrustig vanhetwerkdat
bleef liggenen ik voeldeme thuis
lichtelijk opgesloten.’ Zijn vrouw
gafborstvoeding. Inhetbegingaf
Frankhaar voorde vorm ’snachts
nogeenkussenaan,maarnaeen
paar keer adviseerde zij hem lek-
ker te gaan slapen. Zij redde zich
wel. Frankgelooft niet dathet zijn
relatie tengoedewasgekomenals
hij constant thuis zou zijn: ‘Ver-
moeidheidhaalt bij onsniet het
bestenaarbovenengeruzie kost
uiteindelijknogmeer energie.’
Tijdenshungelijktijdig verlof

haddenKreeftenberg en zijn
vrouweenevengrote zorgrol.Hij
keek er voordegeboorte van zijn
vierdedochternaaruit omdie
gelijkwaardigheid terug tekrijgen.
‘Je verleert dingenals jeniet dage-
lijksmetdekinderenbezigbent.’
Nadriemaandenginghij ookweer
met enthousiasmeaanhetwerk,
debabywasdannietmeer zoheel
klein enkwetsbaar enhet gezin
raakte gewendaandenieuwe
situatie.

Ideale samenstelling
Mangeen verlof, vrouwwel,
kort verlof, lang verlof,manen
vrouw tegelijkmet verlof: het zijn
persoonlijke voorkeuren.Maar
uit een studie vandeUniversiteit
vanMelbournebleekdat er veel
te zeggen is voordeoptie solo
care, wat betekentdat deman
zijn verlof inzet als de vrouwweer
aanhetwerk is.Het zorgt voor
betere carrièreperspectieven voor
werkendemoedersdoordat zij
zichbeter kunnen focussenophet
werkals ze indewetenschapzijn
datdebaby in liefdevollehanden
is. Bovendien ishet goed voor
de vader-kindbinding, voor een
gelijkwaardigedynamiekbinnen
het gezin en voor vaders zelfver-
trouwen. o

*DenaamKrijn isomprivacy-
redenengefingeerd.Zijn echtenaam
isbekendbij de redactie.

Deochtendna de bevalling gingKrijn naar zijn
werk. ‘Ik zou gek zijn geworden als ik thuiszat’

FEITEN&CIJFERS

87procentvanallewer-
kendevadersmetkinderen
jongerdan1 jaarmaakte
in2017gebruikvaneen
verlofregeling.Hierbij ging
hetomondermeer:

● 71.000werkendevaders
metadvofvakantieverlof
ronddegeboorte.

● 67.000vadersmet
kraamverlof.

● 8.000vadershaddenwel
behoefteaanverlof,maar
namendatnietop indeeer-
stedagennadegeboorte.

● 6.000vadershadden
geenbehoefteaanverlof.

Bijadvofvakantieverlof
namenvadersgemiddeld
5 tot14dagenopdirectna
degeboorte.

11procentvanalle
werkendevadersmetkin-
deren tot8 jaarnamou-
derschapsverlofop.Onder
moeders isdatpercentage
tweekeer zohoog.

87%

11%
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