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Mijn man is werkloos

‘Je bent niet je werk’
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werkloze, diep ongelukkige eega op de
bank? Arie: “Dan is de vraag: in hoeverre
wordt je identiteit gevoed door je man? ‘Je
begeerte naar je man laten uitgaan’ is na
de zondeval niet voor niets de vloek voor
de vrouw. Als je afhankelijk bent van hoe
je man zich voelt, dan kan die werkloosheid grote druk uitoefenen op je huwelijk.
Je man moet van die nummer-1-positie
af. Dat is het beste wat je beiden kunt
doen: je identiteit uit God halen.
Als je jezelf als slachtoffer ziet, heb je
twee slachtoffers die elkaar de hele dag
verwijten maken. Hou onvoorwaardelijk
van je man, en wijs hem op zijn eigen
verantwoordelijkheden. Liefde gaat altijd
gepaard met waarheid.”
Niettemin begrijpt Arie de angst van een
man die bang is zijn gezin geen eten te
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“Verlies van werk is voor een man een
enorme deuk in zijn zelfbeeld,” stelt
coach en spreker Arie de Rover. “Een man
is vooral man door wat hij presteert – dat
is de vloek voor de man na de zondeval.
Werk en geld voeden zijn eigenwaarde. In
mijn praktijk zie ik veel mannen burn-out
raken omdat zowel hun betekenis als hun
zekerheid wegvalt: werk en geld. Ontslagen worden is dan eigenlijk: ontdekken
dat je met schijnzekerheden leefde. Soms
zeg ik tegen werkloze mannen: ik hoop
dat je werkloosheid nog even duurt, want
je zit nog te veel vast aan een illusie.”
De gevolgen van werkloosheid zijn niet
alleen voor de getrouwde man zelf, maar
ook voor zijn vrouw voelbaar. Wat nu als
je als vrouw niet kunt omgaan met een
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Deuk in zelfbeeld
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Afgelopen mei was een huisarts te gast
bij Pauw & Witteman. Ze maakte zich
zorgen om de toenemende werkloosheid.
Niet onterecht, want afgelopen maanden
kwamen er volgens het CBS gemiddeld
19.000 werklozen per maand bij – vooral
mannen. De voornaamste zorg van de
huisarts betrof de gezondheid van de
werkloze mannen die bij haar komen. “Ze
hebben last van stress, wraakgevoelens,
depressies en overspannenheid. Ze zitten
doelloos thuis, bewegen minder, roken
een sigaretje extra, en komen bij mij met
een hoge bloeddruk, diabetes en hart- en
vaatziekten. Moet ik zeggen: rook minder,
eet gezonder, beweeg meer? Daar hebben
deze mensen eerst toekomstperspectief
voor nodig.” En dat is er in een financiële
crisis vaak niet.
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En toen zat je levensgezel plots werkloos thuis. Het kan
je zomaar gebeuren, want de werkloosheid neemt nog
altijd toe. Wat doet dit met een man? En hoe kun jij er
als zijn metgezel het beste mee omgaan? Zijn er do’s
and dont’s? "Als ik zie wat het met onze relatie en die
met onze kinderen doet, had ik het voor geen goud
willen missen."
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‘Ontslagen worden is eigenlijk
ontdekken dat je met
schijnzekerheden leefde’
‘Ik zie veel mannen burn-out raken
omdat zowel hun betekenis als hun
zekerheid wegvalt: werk en geld’
kunnen geven. “Daar mag hij mee naar
God. En hij mag anderen vragen zijn
gezin te voeden. Dan hoor ik: ‘Arie, ik ga
toch niet bedelen?!’ Bedelen? Je bedoelt
dat je in de praktijk niet van genade kunt
leven. Je wilt niet geholpen worden. Zou
dat iets met mannelijke trots te maken
kunnen hebben? God zorgt voor ons, via
anderen.” De coach stelt dat je vaak pas
van genade leert leven als je in een crisis
terechtkomt. Geen alternatieven meer
hebt. “De financiële crisis kan een zegen
zijn als het je terugbrengt bij God.”

Goed huwelijk
Een halfjaar geleden raakte Fokko (43)
werkloos. Maar nee, het wordt geen
dramatisch verhaal, benadrukt zijn vrouw
Ellis (29), hoewel het zo wel begon. Ellis:
“In de week dat ons huis na anderhalf jaar
eindelijk verkocht was, hoorde Fokko dat
hij zijn baan als manager bij het UWV
kwijtraakte. Geen recht meer op een
hypotheek, een dijk van een probleem.
De eerste maand leverde dit veel strijd op.
Ik ben een doener, Fokko een denker. We
hebben twee kinderen, er moet geld op de
plank, dus ik vond dat hij als de sodemieter moest solliciteren. Maar hij zat in een
rouwproces. Ik moest leren dat hij het niet
op mijn manier hoeft te doen. Dat loslaten
vind ik nog steeds moeilijk. Ik ben jobcoach, dus gewend mensen aan het werk
te helpen. Gelukkig heeft een makelaar
ons aan een huurhuis kunnen helpen;
sindsdien is de grootste spanning weg.”
Spanning, strijd, verwijten – het zijn voor
de hand liggende gevolgen van zoiets ingrijpends als werkloosheid. Wanneer heb
je hier als echtpaar hulp bij nodig? “Als je
samen niet zonder ruzie over deze gevoelens kunt praten,” stelt relatietherapeut
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Peter Verboom, die steeds meer werkloze
mannen in zijn cliëntenbestand krijgt.
“Ze slapen slecht, worden soms depressief. Kleine irritaties groeien uit tot ruzies
waar men niet op eigen kracht uitkomt.
Gekwetste gevoelens van beide kanten
zijn vaak het onderliggende probleem.
Overigens is boosheid in dit geval vaak
een uiting van faalgevoelens, niet aan je
verantwoordelijkheden kunnen voldoen.
Als je als man wél je echte gevoelens kunt
tonen, zal je vrouw automatisch verzachten en daar ontvankelijk voor zijn.”
Een goed huwelijk is volgens Verboom
essentieel om goed met werkloosheid om
te gaan. “Dan ben je succesvoller, gezonder, doelgerichter, je hebt meer zelfvertrouwen waardoor je je beter presenteert,
en je verdraagt tegenslagen beter. Dus:
werkloosheid kan een aanslag zijn op je
huwelijk, maar een goed huwelijk is voor
het zoeken naar nieuw werk een enorme
steun in de rug.”

Alweer drie onderbroeken
Terug naar Fokko. Na zijn ontslag was hij
vooral boos. “Na drie weken besloot ik de
knop om te zetten, er geen langslepend
conflict van te maken en te kijken wat ik
ervan kon leren. Ik gebruik de tijd om aan
mezelf te werken. Na mijn ontslag was ik
bang om mijn zelfvertrouwen te verliezen, en ik volg nu therapie waarbij ik
ontdek hoe ik mijn toekomst kan invullen

zonder mezelf te verliezen. Deze periode
is voor mij geen verlies van zekerheid,
maar een zoektocht naar meer zekerheid.
Die zoektocht kost geld, maar het is een
bewuste investering voor de toekomst.
Bovendien vindt Ellis haar werk leuk en
krijgt er energie van. Gelukkig mocht ze
meer uren maken toen ik werkloos raakte,
waardoor we het financieel redden.” “Op
voorwaarde dat ik niets in huis hoef te
doen,” reageert Ellis snel. “Als ik thuiskom, speel ik met onze jongens en hoef
ik me geen zorgen om het huishouden te
maken. Die verdeling werkt perfect. Elkaars rol overnemen is eigenlijk heel leuk,
je kan je opeens inleven in elkaars patronen.” Fokko: “Alle vaders zouden het eigenlijk een halfjaar moeten doen, je hecht
je veel meer aan je kinderen. Hoewel ik nu
wel de frustratie van huisvrouwen snap
als ze in de wasmand kijken. Verdraaid,
alweer drie onderbroeken.”
Ellis: “Er zijn dingen wezenlijk veranderd. Ik ging weer op zoek naar een kerk,
en inmiddels gaat Fokko mee. Ik geloof
dat dit niet was gebeurd als ons leventje
doorgekabbeld was. We zijn letterlijk
stilgezet om de dingen anders te doen,
te vertrouwen op Gods tempo en niet
alles zelf te willen doen. Je kiest niet
voor werkloosheid; we hebben echt wel
gejankt en financiële zorgen gehad, maar
toch word je er niks minder van, je mist
het niet. Achteraf voelt het als een zegen.”

‘Ik vond dat hij als de sodemieter moest solliciteren, maar hij
zat in een rouwproces’

Fokko: “Als ik zie wat het met onze relatie
en die met onze kinderen doet, had ik het
voor geen goud willen missen.”

Focus op (ver)anderen
Wilco (27) werd bijna drie maanden geleden ontslagen door de hulpverleningsinstantie waar hij werkte. Daar gingen
spanningen aan vooraf, omdat hij op principieel vlak van inzicht verschilde met
zijn leidinggevende en geen ruimte ervoer
daar over te praten. Zijn vrouw Debora
(25) werkt drie dagen in de kinderopvang.
Ze hebben een dochtertje van anderhalf
jaar, en verwachten een tweede. Dankzij
hun spaargeld komen ze rond, maar de
huidige situatie moet niet te lang voortduren. Toch zijn ze ontspannen. Wilco:
“We houden voor ogen dat het tijdelijk is,
en ik krijg een uitkering. Toen Debora’s
contract een jaar geleden niet verlengd
werd, merkten we al dat God voorziet; het
pakte beter uit dan hoe het was. We verwachten het in deze periode dus van God.
Ik heb nu veel tijd om in de buurt actief te
zijn; het liefst zou ik daar mijn werk van
maken.” Debora: “Gelukkig pakt Wilco
veel taken op in huis zodat ik kan werken,
hoewel we dat niet zo hebben afgesproken. Hij kookt altijd als ik heb gewerkt.
Toch vind ik het soms fijner als dingen op
mijn manier gebeuren. Dat loslaten kan ik
lastig vinden.”
Bij het doornemen van vacatures twijfelt Wilco soms aan zichzelf. “Dan zie ik
mezelf als niet capabel. Maar ik ben blij
dat juist Debora zegt dat mijn identiteit
niet in mijn werk ligt. Je bent niet je werk.
Werkloosheid is een kans om te kijken
wat écht bij je past, wat je graag doet. Als
je je daarbij beperkt tot betaald werk, raak
je eerder gefrustreerd omdat je er minder

makkelijk tussenkomt. Ik denk dat het
jammer is om na een jaar te moeten zeggen: ik ben vooral druk geweest met werk
zoeken, terwijl mijn buurvrouw eenzaam
thuis zat. Veel mensen zitten in moeilijker situaties dan werkloosheid.” Debora
vult aan dat hun godsbeeld bijdraagt aan
de rust die ze momenteel ervaren. “We
zien God als een papa die voor ons zorgt,
net als voor de vogels. Zo ben je minder
op jezelf gericht.” Wilco: “Ik wil niet de
indruk wekken dat werkloosheid een
eitje is, maar onze grondhouding is wel:

God gebruikt rotsituaties om het beter te
maken dan het was. Hij is gespecialiseerd
in iets moois maken van dingen die niet
gaan zoals Hij wil.”

Over het thema 'ik ben werkloos'
wordt deze maand ook gepraat in
Eva-radio. Zaterdag 21 september,
9.03 uur, Radio 5.

TIPS
Samen

• Zoek je identiteit in God
• Zie werkloosheid als een kans om van genade te leren leven (Arie schreef over ‘leven
van genade’ het boek Leven na de genadeklap, uitgeverij Buijten & Schipperheijn.)
• Blijf met elkaar verbonden en in gesprek! Sluit je eventueel aan bij een ‘Houd me vastgroep’, n.a.v. het boek Houd me vast van Sue Johnson. www.houdmevast.nl

Voor hem

• Laat boosheid varen en probeer je ware gevoelens te delen
• Blijf actief, doe iets zinvols, zoals vrijwilligerswerk
• Werk aan je netwerk, blijf onder de mensen
• Sta open voor nieuwe dingen; wat kun je zonder baan betekenen voor een ander?
• Schrijf je in bij het UWV, maar verwacht geen kant-en-klare baan
• Noteer al je werkgerelateerde activiteiten in je werkmap, daar controleren ze streng op.
Je kunt zelfs een boete krijgen- Praat met mensen over je zoektocht, bouw een breed
netwerk op. Dan vind je veel sneller een baan dan via vacatures

Voor haar

• Wees empathisch, maar bombardeer je man niet tot slachtoffer
• Spreek je geloof in hem uit - en vooral: Gods geloof in hem
• Luister naar wat je man écht zegt
• Accepteer dat het zo is, en verwacht niets van je man
• Complimenteer je man met wat hij wél doet
• Leg geen druk op je man (‘Je móét werk vinden’!)
• Vertel - juist los van werk - waarom je van je man houdt
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