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De vader moet 
leren zorgen

OUDERSCHAPSVERLOF

De vader

SITTARD

Nederland krijgt een betaald 
ouderschapsverlof van minimaal twee 
maanden. Voor een betere band met 
de baby. Is dit een goed plan?

DOOR MONIQUE EVERS

EE en stap in de goede richting,
zegt hoogleraar ontwikke-
lingspsychologie aan de
Radboud Universiteit Nij-

megen, Carolina de Weerth. Zij 
pleitte eerder voor een betaald ou-
derschapsverlof van een jaar. Om-
dat dat goed is voor het kind. „Ou-
derschapsverlof geeft ouders de 
mogelijkheid om een band met de 
baby op te bouwen. Zeker voor de
jonge vader is het belangrijk dat hij
feeling krijgt met de zorg. En dat hij
er is om de moeder te ondersteu-
nen.” Bovendien past het volgens 
haar in het beleid van de WHO, de
World Health Organisation, om kin-
deren zes maanden lang alleen
borstvoeding te geven en de baby bij
de ouders op de kamer te laten sla-
pen. „Het vraagt namelijk nogal wat
van ouders om dat op te brengen. 
Daarvoor moet je wel uitgerust 
zijn.”
Hoogleraar De Weerth is daarom
blij met twee maanden betaald ou-
derschapsverlof. En ze is optimis-
tisch voor de toekomst. „Steeds 
meer dringt het besef door hoe be-
langrijk de eerste duizend dagen
voor een kind zijn. Ik heb het minis-
ter Hugo de Jonge van Volksge-
zondheid laatst ook nog horen zeg-
gen, dus bij de politiek begint het
ook langzaam door te dringen. Een 
goede start voor baby’s betekent dat
ze later veel minder psychische en 
lichamelijke klachten krijgen.”

Maar niet iedereen staat te juichen.
„Voor kleine bedrijven gaat die nieu-
we regeling, betaald ouderschaps-
verlof van minimaal twee maanden,
echt wel voor problemen zorgen”, 
verwacht Monique Princen, voor-
zitter van MKB-Limburg. „Zeker 
voor bedrijven met minder dan tien
medewerkers.”
Het MKB gaat zich de komende tijd
verdiepen in de nieuwe richtlijn.
Veel bedrijven komen volgens Prin-
cen nu al moeilijk aan goed perso-
neel en dan is twee maanden ouder-
schapsverlof een zware belasting. 
„Wij zijn dus niet heel erg blij met de
regeling”, zegt ze.
Tot nu toe hebben jonge ouders in 
Nederland recht op zes maanden
onbetaald verlof. Dat kan voor kin-
deren tot acht jaar. De nieuwe richt-
lijn moet binnen drie jaar van 
kracht zijn. Beide ouders krijgen
dan recht op betaald ouderschaps-
verlof van minimaal twee maanden.
Dat is het gevolg van een besluit dat
het Europees Parlement onlangs 
nam. Werk en privé zouden zo beter
in balans zijn. Nederland legt zich
bij dat besluit neer.
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krijgen doorbetaald en wie daar-
voor opdraait, moet de komende ja-
ren duidelijk worden. Landen mo-
gen de hoogte van het bedrag zelf
bepalen, maar volgens de EU-richt-
lijnen moeten gezinnen in elk geval ,
„een fatsoenlijke levensstandaard” 
behouden. Minister Wouter Kool-

mees (Sociale Zaken en Werkgele-
genheid) komt eind dit jaar met een
voorstel.
MKB-Nederland en VNO-NCW
doen een oproep aan de minister om
de werkgevers niet alleen op te laten
draaien voor de kosten van twee
maanden betaald ouderschapsver-
lof. „Als we besluiten dat er sprake is
van een breed maatschappelijk be-
lang, moet de bekostiging van het 
verlof ook uit de algemene middelen
komen”, zeggen deze organisaties.
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Het Nederlandse kabinet heeft dit 
jaar het volledig betaalde vader-
schapsverlof, bekostigd door de 
werkgever, verlengd van twee da-
gen naar eenmaal het aantal uren
dat iemand werkt per week. Daar-
naast komt per 1 juli 2020 de moge-
lijkheid om vijf weken aanvullend
verlof op te nemen met doorbeta-

ling van 70 procent van het salaris.
Een groot bedrijf als VDL Nedcar, 
waar veel mannen werken, laat we-
ten „uiteraard de nieuwe richtlijn 
over te nemen” als het zover is. „Nu
bestaat ook al de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld onbetaald ouder-
schapsverlof op te nemen. Van deze
mogelijkheid wordt door onze me-
dewerkers beperkt gebruikge-
maakt”, zegt de woordvoerder.
Bij FNV zijn ze blij met dit nieuwe 
initiatief. „Het is een bijzonder goed
plan”, zegt Jessica van Ruitenburg, 
beleidsmedewerker Arbeid en 
Zorg. „Wij pleiten hier al twee jaar
voor.” Volgens haar is het in Neder-
land karig gesteld met de voorzie-
ningen voor jonge ouders. De kin-
deropvang is prijzig en kent nu be-
perkingen, het ouderschapsverlof 
wordt niet betaald. „Het is dus de
verantwoordelijkheid van ouders
die een leven met kleine kinderen al-

leen maar kunnen regelen door 
parttime te gaan werken. Niet voor 
niks is Nederland kampioen part-
time werken”, stelt Van Ruitenburg.
En al die parttimebanen hebben ge-
volgen waar niet iedereen meteen 
bij stilstaat. „Je bouwt minder pen-
sioen op en, vaak gaat het om vrou-
wen, verdient bij een echtscheiding
te weinig om economisch zelfstan-
dig te zijn.”
Van Ruitenburg vindt dat het ou-
derschapsverlof uit de algemene 
middelen van het kabinet betaald
moet worden. „Zo blijven jonge ou-
ders ook aantrekkelijk voor werkge-
vers.” De hoogte van het bedrag 
mag, volgens haar, in elk geval geen
drempel opwerpen om er vanaf te 
zien. „Ik denk aan iets van 70 pro-
cent van het salaris. Maar dan wel 
met een minimumbedrag. Anders 
wordt ouderschapsverlof alleen iets
voor de rijken.”
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Jonge vaders krijgen 
langer verlof. 
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