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CORONA MAAKT HET WERK VAN VROUWEN ZICHTBAAR  

‘Papa is mama geworden, en mama is nu papa’  
De zorg, de sector waarop het al wekenlang aankomt, draait voor 80 procent 

op vrouwen. Doet dat de klassieke rolpatronen in de privésfeer schuiven? ‘Het 
is heerlijk dat mijn man het van me overneemt, maar ik maak me weinig 

illusies over de toekomst.’  
Eva Berghmans, foto’s Jimmy Kets 

‘Als ik thuiskom, staat het eten op tafel. Dat is verfrissend. Het is leuk om een huisman te 
hebben’, zegt Greet Desal. Ze werkt in een psychiatrisch centrum, waar ze het atelier 
begeleidt. Dat is heftiger dan anders, er is door de quarantainemaatregelen veel 
eenzaamheid bij de patiënten. Vóór de coronacrisis deed zij grotendeels het huishouden, 
niet omdat het zo hoort of omdat ze het zo wil, maar omdat ze een paar uur vroeger 
thuiskomt dan haar man, Rino Feys. Hij werkt in een kringloopwinkel en zit door de 
lockdown al acht weken thuis. In die weken heeft hij veel geleerd van Jeroen Meus. Het 
avondeten op tafel zetten is een erezaak geworden en Feys is er een groot deel van de dag 
mee bezig – het koppel heeft geen kinderen. 



‘Ik probeer nu een beetje alles te doen, ook poetsen en de was. Maar het is vooral koken 
dat ik echt graag doe, merk ik. In de voormiddag kies ik een recept – altijd van Jeroen 
Meus, hij kan het zo helder uitleggen dat zelfs ingewikkelde gerechten lukken. In de 
namiddag doe ik boodschappen en zet wat dingen klaar. Zopas heb ik gnocchi gemaakt, 
ongelooflijk. Ik zou dat vroeger niet eens gedurfd hebben. Maar als je tijd hebt en de 
stappen volgt, is het pure ontspanning.’ 
Het nieuwe ritme heeft het koppel aan het denken gezet over de toekomst. ‘De 
ontspanning is zo’n nieuwe ervaring, voor ons allebei, dat we ons veel vragen stellen bij de 
jacht van het werk en al het gehol. Als het financieel lukt, ga ik minder werken.’ 

Gedeelde zorg 
LIESBET STEVENS, INSTITUUT GELIJKHEID VROUWEN EN MANNEN 
‘Als telewerk breder ingang vindt, zouden op termijn misschien minder vrouwen zich genoodzaakt 
zien om deeltijds te gaan werken’ 

Er is een gigantisch sociaal experiment aan de gang, nu de zorgsector zich al wekenlang zo 
essentieel toont, terwijl veel andere sectoren stilliggen of op telewerk draaien. Het zijn 
voor 80 procent vrouwen die ook tijdens de lockdown dagelijks de deur uit stappen om te 
werken in de sector waarvoor de thuisblijvers trouw elke dag om 20 uur applaudisseren. 
Verandert dat iets aan de taakverdeling in de huishoudens?  
‘Het zou heel interessant zijn om te weten wie voor de kinderen van de zorgkundigen en 
andere essentiële professionals zorgt’, zegt Ilse De Vooght van de studiedienst van 
Femma. ‘Zelfs als het vooral de mannen zijn, betwijfel ik of het op lange termijn de 
rolpatronen verandert. Het zal in de meeste gevallen eerder een gedwongen aanpassing 
zijn dan iets waarvoor een koppel bewust gekozen heeft. Door het stereotiepe beeld in 
onze samenleving is het voor heel wat mannen niet vanzelfsprekend om met overtuiging 
de zorg thuis op te nemen of te delen – gedeelde zorg is iets anders dan af en toe helpen in 
het huishouden.’  
Ook Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hoedt 
zich ervoor om uitspraken te doen over een mogelijk corona-effect op de rolpatronen. ‘We 
volgen de situatie met grote aandacht, net als veel wetenschappers wereldwijd, maar er is 
nog bijna niets: geen cijfers, geen onderzoek, geen historisch precedent. Ik ben niet zo 
optimistisch over de impact van de lockdown op de rolpatronen en man-
vrouwverhoudingen. Wat me een mogelijk positief effect lijkt, is dat werkgevers meer 
vertrouwen in telewerk zouden krijgen – al is dat een voordeel dat vooral opgaat voor 
hoogopgeleide tweeverdieners. Als telewerk breder ingang vindt, kunnen mensen werk en 
gezin beter op elkaar afstemmen, en dan zouden op termijn misschien minder vrouwen 
zich genoodzaakt zien om deeltijds te gaan werken. Deeltijds werk is een nadeel voor je 
carrière.’  



 
Russell Brookman: ‘Ik ga Billie missen, en onze namiddagwandelingen naar het park.’ 
Een garantie is het niet. Dat blijkt ook uit tijdsbestedingsonderzoek van Ignace Glorieux 
(VUB) bij 2.417 mensen: voltijds werkende mannen met kinderen gaven aan ruim 9 uur 
per week minder te werken in coronatijd, bij de voltijds werkende vrouwen is dat ruim 13 
uur. Rolpatronen tonen zich ook na decennia van emancipatie nog bepaald onbuigzaam. 

De vrouw, de manager 
‘Ik ben doorgaans heel goed georganiseerd’, zegt Cynthia Van den Steen, 
nachtverpleegkundige in een psychiatrisch verzorgingstehuis. ‘Ik denk altijd vooruit. Vlak 
voor ik vertrek om te gaan werken, steek ik een was in, bedenk wat het ontbijt wordt en zet 
alles al klaar – we eten altijd een vers bereid ontbijt, omdat er intoleranties in het gezin 
zijn. Maar het lukt me hoe langer hoe minder goed om de organisatie van het gezin strak 
in de hand te houden. Mijn man is overdag thuis aan het televergaderen, mijn ene zoon 
moet online les volgen, mijn andere zoon is verhangen aan zijn Playstation en zit geregeld 
te roepen tegen zijn game of de wifi. Mijn grootste probleem is dat ik nooit meer alleen 
thuis ben. Er is nergens in huis nog een rustige plek om overdag te slapen of wat te 
bekomen. Zonder rust kan ik niet denken en plannen. Mijn man draagt zeker zijn steentje 
bij, maar de planning neemt hij niet over. Hij doet de boodschappen, maar ik maak het 
lijstje.’ 



Het boodschappenlijstje, vaak weggehoond als een symptoom van betutteling, is een 
veelzeggend detail. Het is een taak van niks, maar wel eentje die een continue aandacht in 
het achterhoofd vraagt en de stress aanzienlijk verhoogt, zeker nu er voor ouders de extra 
taak van het thuisonderwijs bij komt. Planning – verjaardagen bijhouden, cadeaus kopen, 
weten wanneer het oudercontact en het optreden van de dansles zijn – is in veruit de 
meeste huishoudens, hoe geëmancipeerd ook, de verantwoordelijkheid van de vrouw. Zij 
is de manager, de eindverantwoordelijke voor het gezin, hoeveel taken ze ook delegeert. 
Zij runt het huishouden en het gezin, en de man helpt of springt bij. Het is een van de 
minder zichtbare vormen van arbeid die vrouwen aan de samenleving bijdragen. Nu 
grootouders en poetshulpen tijdelijk wegvallen, zijn het vaak de vrouwen die die taken er 
ook nog eens bijnemen, ongeacht of er een man in huis is of niet. 
TINE DE MOOR, 
HOOGLERAAR SOCIALE EN ECONOMISCHE GESCHIEDENIS  
‘Toen er door de pest een tekort aan arbeidskrachten was, kregen vrouwen plots meer kansen. En 
terwijl de mannen aan het front zitten, houden vrouwen de fabrieken draaiende’ 

‘Dit is een crisis van de zorg op meerdere niveaus’, zegt Chia Longman, hoofddocent 
genderstudies aan de universiteit van Gent. ‘De corona-epidemie maakt zichtbaar op 
hoeveel manieren er in onze samenleving gezorgd wordt. En zorg is nog altijd voor het 
leeuwendeel het domein van de vrouw. Dat geldt niet alleen voor de professionele zorg, 
het geldt ook voor de zorgtaken thuis, die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd. En 
dan heb je naast het thuismanagement nog het “emotionele werk”, de moeite die mensen 
leveren om hun eigen emoties tijdens het werk te controleren en de anderen een goed 
gevoel te geven, zoals verpleegkundigen dat doen. Een mooi voorbeeld van een 
ondergewaardeerde bijdrage aan de samenleving is ook het vrijwilligerswerk dat nu 
dankzij de nood aan mondmaskers plots zichtbaar wordt. Ook daar zijn het vooral 
vrouwen die de boel nu redden.’ 

Papa’s-kindje 
‘Deze speciale periode hadden we nooit gehad zonder corona’, zegt Sara Fosseprez. Ze is 
consultant, maar heeft net een bijzonder intensieve zorgperiode achter de rug: het 
bevallingsverlof van haar eerste kind. Net voor de lockdown inging, begon ze aan een 
stevige opdracht bij een nieuwe klant. Dochter Billie, nu vijf maanden, zou naar de crèche 
gaan, maar wordt in de plaats daarvan nu al twee maanden voltijds bevaderd, en dat zal 
nog tot minstens begin juni het geval zijn. ‘Het klinkt waarschijnlijk raar, maar voor ons is 
de crisis een meevaller. Ik zag er tegenop om haar zo jong naar de crèche te brengen.’ 
‘Dit is zwaarder dan mijn echte job’, zegt Russell Brookman, manager van een kleine 
foodbar die tot nader order is gesloten. ‘Het heeft me verrast hoe intensief de zorg voor 
een baby is. Er is altijd wel iets te doen, je moet mentaal helemaal op de baby afgesteld 
staan. En het is mijn eerste kind, dus ik ben de hele tijd aan het leren. Ik zie nu hoe ze zich 
ontwikkelt, stapje voor stapje, en ben erg blij dat ik het meemaak. En Billie ook, ze 
reageert veel meer op mij dan in de maanden dat Sara voor haar zorgde. Het is alsof ze 
weet dat ik er ben en dat ze op me kan rekenen. Deze maanden met de baby zijn de silver 
lining aan de wolk die corona is.’ 



 
Rino Feys: ‘De ontspanning is zo’n nieuwe ervaring, voor ons allebei.’ 
Hoe intensief hij ook met zijn dochter bezig is, voor de dagplanning leunt Russell toch op 
Sara, die in de woonkamer van het appartement telewerkt. ‘Wanneer Billie moet slapen en 
eten, vraag ik dat aan Sara’, zegt Russell. ‘Ze zit hier toch ongeveer naast ons. Het zou 
anders zijn als zij op locatie aan het werk was, maar ze vindt het niet erg.’ Sara bevestigt: 
‘Ik vind het wel goed dat hij het vraagt. In de eerste drie maanden heb ik een goede 
routine kunnen opbouwen, ik track haar slaap- en eetpatroon met een app. Ik vind het 
belangrijk om dat ritme te behouden, Russell is minder met dat soort dingen bezig. Ik vind 
het wel prettig dat ik zelf thuis aan het werk ben. Het bespaart me twee uur reistijd per 
dag, en ik pauzeer met mijn dochter. Het is heel mooi om te zien hoe goed hij intussen 
weet hoe hij met haar kan spelen. Billie is nu een papa’s-kindje.’ 
Over de toekomst, als de foodbar weer opent, maakt Russell noch Sara zich illusies. Het 
zal terug naar de oude routine zijn: overdag allebei buitenshuis aan het werk, en ’s avonds 
zal Sara zich met de baby bezighouden terwijl Russell kookt. ‘Ik ga Billie missen, en onze 
namiddagwandelingen naar het park. Maar in de horeca kun je niet anders dan lange 
dagen buitenshuis draaien.’ 



Hoe het huishouden Fosseprez-Brookman zich ook zal organiseren, deze maanden zullen 
allicht levenslang op vele manieren nawerken. Een volwaardig vaderschapsverlof – niet de 
tien dagen die we in België hebben – is een van de geheime wapens van het 
Scandinavische succesmodel, gendergelijk en aan de top op het vlak van welzijn. ‘Meer 
betrokken vaders, dat doet iedereen deugd. Het begint al in de babytijd, waarin de 
bonding vorm krijgt’, zegt Ilse De Vooght van Femma. ‘De kinderen doen het beter op 
school, de vaders voelen zich beter in hun vel, de moeders voelen zich beter in hun vel en 
hebben meer kansen om ook professioneel voldoening te vinden. Ook de 
relatietevredenheid is groter, zowel bij mannen als bij vrouwen.’ 

Coronaverlof 
 CYNTHIA VAN DEN STEEN, NACHTVERPLEEGSTER 
‘Mijn man draagt zeker zijn steentje bij, maar de planning neemt hij niet over. Hij doet de 
boodschappen, maar ik maak het lijstje’ 

Nu de samenleving op de essentiële sectoren na noodgedwongen vertraagde, had de 
overheid haar kans kunnen grijpen om eens stevig aan de genderverdeling te schudden. 
Maar met het coronaverlof mist ze alweer een kans om de gendergelijkheid op te krikken. 
‘Als ik het ontwerp van het verlof zie, kan ik zeggen dat er een grote kans is dat vooral 
vrouwen coronazorgverlof zullen nemen’, zegt Ilse De Vooght. Zeventig procent van de 
mensen die van de algemene regeling voor ouderschapsverlof gebruikmaken, zijn 
vrouwen. De Vooght ziet geen reden om aan te nemen dat het hier anders zal zijn. ‘Dat 
komt ten dele door de stereotiepe rollen van mannen en vrouwen in onze maatschappij. 
De man brengt het geld binnen, de vrouw draagt de zorg voor huishouden en gezin – 
hoeveel vrouwen intussen ook gaan werken, dat beeld zit nog altijd in de hoofden. Maar 
het heeft ook te maken met de te lage uitkeringen. Daardoor kiezen gezinnen er doorgaans 
voor om wie het minste verdient verlof te laten opnemen. Dat is in de meeste gevallen nog 
altijd de vrouw, die dan nog minder gaat verdienen en haar carrièrekansen nog ziet dalen.’ 
Kortom: de ouderschapsverloven zoals we ze kennen, versterken de bestaande 
genderongelijkheid nog, en dat zal voor het coronaverlof niet anders zijn. 
Op de lange termijn zou de coronacrisis wereldwijd vrouwen een serieuze opdoffer 
kunnen geven, waarschuwden onder meer de VN in een rapport in april. De economische 
crisis die voorkomt uit de coronacrisis, zal zich het hardst laten voelen bij het vrouwelijke 
deel van de wereldbevolking. ‘De mensen die het hardst werken en het slechtst verloond 
worden, zijn in hoofdzaak vrouwen,’ zegt Bieke Purnelle van Rosa, kenniscentrum voor 
gender, feminisme en gelijke kansen. Ze denkt aan de horeca en de dienstensector, maar 
ook aan de arbeidsters in de kledingindustrie die van de ene dag op de andere op straat 
gezet kunnen worden. Of je zult maar een alleenstaande moeder zijn (85 procent van de 
alleenstaande ouders is een vrouw) die op tijdelijke werkloosheid valt. ‘We horen ook dat 
niet alle werkgevers even begripvol zijn voor de situatie. Als je als alleenstaande moeder 
van thuis uit je uren moet presteren, ben je in zo’n geval extra kwetsbaar.’ 
‘Het is van groot belang dat de exitstrategie rekening houdt met de positie van vrouwen, 
en in het bijzonder met kwetsbare groepen zoals alleenstaanden of mensen in een onzeker 
jobstatuut’, zegt Liesbet Stevens. ‘Als we niet opletten, zal de coronacrisis de bestaande 
ongelijkheden en kwetsbaarheden versterken.’ 



De kapitein van het schip 
HANNE TUYTELAERS, HUISARTS 
‘In het begin was het wennen. Ik kwam thuis en alles was in orde. Ik heb moeten leren van het aan te 
nemen. Nu is het geweldig. Ik heb nog nooit zo’n rustig leven gehad’ 

‘Voor mijn man kwam de coronacrisis net op tijd, hij was de voorbije maanden alleen 
maar harder en harder gaan werken en was nog amper thuis’, zegt Hanne Tuytelaers. Zij is 
huisarts, haar man, Jeroen Vancoillie, is de bezieler van Grace Pilates Studio. Van de ene 
dag op de andere switchten ze van rol. 
Tot de corona-epidemie uitbrak, werkte hij zich uit de naad, terwijl zij deeltijds werkte en 
het gezin met drie kinderen draaiende hield. ‘In de huisartsenpraktijk was het ineens alle 
hens aan dek, we moesten ons helemaal herorganiseren’, zegt Hanne. ‘Ik wist niet waar 
mijn hoofd stond en kon niet anders dan alles in Jeroens korf te schuiven. In het begin 
was het wennen. Ik kwam thuis en alles was in orde. Ik voelde me wat schuldig en had de 
neiging om nog van alles te willen doen. Maar er kan maar één kapitein op het schip zijn. 
Ik heb moeten leren het aan te nemen, te durven ontspannen. En nu is het geweldig. Ik 
heb nog nooit zo’n rustig leven gehad.’ 
Jeroen is blij dat zijn gedwongen pauze zo oplevert voor vrouw en gezin. ‘Ik vond mezelf 
altijd wel een goede vader, omdat ik kwalitatieve aandacht heb. Maar ik zat dicht tegen 
mijn limiet. De kinderen hadden me al weleens een tekening gegeven waarop stond: Papa, 
vergeet ons niet, we missen je. Ze vragen me nu ook veel meer. Ze merkten zelfs al op dat 
de verhoudingen omgekeerd zijn. “Papa, jij bent nu mama en mama is papa”, zeggen ze. Ik 
doe nu inderdaad alles. Ik ben niet het type dat zich met een boodschappenlijstje naar de 
winkel laat sturen. Integendeel: als je mij ’s morgens een takenlijstje geeft, kun je zeker 
zijn dat de zaken niet gebeuren. Ik zie het werk wel zelf.’ 
Over de nabije toekomst zitten ze allebei wat te stressen. Het ziet ernaar uit dat Jeroen 
opnieuw mag werken vanaf 18 mei, en geen van de drie kinderen is bij de lichting die al 
opnieuw naar school mag. ‘We hebben samengezeten om te zien hoe we het zullen 
aanpakken. Ik heb een inkomen nodig. En ik mis mijn werk ook. Ik mis de voldoening en 
de appreciatie van de klanten. Ik wil opnieuw aan het werk, maar zal mijn agenda rond die 
van mijn vrouw moeten breien zolang de kinderen thuis zijn.’ 
‘Over de langere termijn maak ik me weinig illusies’, zegt Hanne. ‘Zodra alles weer 
normaal is, gaat hij minstens even hard als voordien. Hij is een man van alles of niets. 
Voor we kinderen hadden, dachten we dat we het fiftyfifty zouden doen, maar in de 
praktijk ging ik meer en meer taken op me nemen, terwijl hij zijn zaak uitbouwde.’ 
‘Ik vind dat Hanne nogal pessimistisch is’, zegt Jeroen. ‘Ik heb diep nagedacht de voorbije 
weken en ik mag hopen dat ik er iets uit geleerd heb. Ik ben in elk geval van plan om mijn 
agenda anders in te delen, zodat ik wat meer thuis kan zijn.’ 



Wake-upcall 
Is het een illusie, een samenleving waarin partners gelijkwaardig zijn, los van m/v/x, en 
zowel op de werkvloer als in de privésfeer? Legt de coronatoestand niet op elk niveau 
voldoende ongerijmdheden bloot om dingen te herdenken, binnen gezinnen en 
daarbuiten? ‘Het is zeker een wake-upcall, maar als de heersende politieke klasse daar 
niets mee doet, zal er weinig substantieel veranderen. Dan blijft dit hoogstens een schokje 
dat een langetermijnverandering een zetje geeft’, zegt Tine De Moor, hoogleraar sociale en 
economisch geschiedenis aan de universiteit van Utrecht. ‘We moeten nu uitmaken wat 
we als maatschappij belangrijk vinden. Als je wilt dat de verhoogde waardering voor 
vrouwelijke beroepen aanhoudt, zul je ook iets aan de beperkte verloning moeten doen. 
Waardering en verloning werken op elkaar in.’ 
De Moor heeft nog een stout idee, een mopje dat ze ergens las, maar dat best wat voer voor 
de gedachten biedt. ‘Veranderingen op de arbeidsmarkt hebben in de loop van de 
geschiedenis de positie van de vrouw een serieuze duw gegeven. Toen er door de pest een 
tekort aan arbeidskrachten was, kregen vrouwen plots meer kansen. Het is wat je ook in 
oorlogstijd ziet: terwijl de mannen aan het front zitten, houden vrouwen de fabrieken 
draaiende, waardoor de waardering voor hun capaciteiten stijgt. Aangezien corona een 
groter gevaar is voor mannen dan voor vrouwen, zou je misschien eerst en vooral de 
vrouwen opnieuw aan het werk kunnen laten gaan, en de mannen nog even thuis laten 
zitten? Dat zou het begin van een revolutie kunnen zijn.’  


