Het verhaal achter het boek

‘Kinderen
krijgen
Elsbeth is van ‘de Club van Relaxte Moeders’

is het beste
wat je carrière
kan overkomen’
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“I

k had de Club van Relaxte Moeders al een tijdje toen
ik werd uitgenodigd voor een congres in Portugal.
Het was speciaal bedoeld voor vrouwelijke
ondernemers die hun carrière combineerden met het
moederschap en ik mocht spreken. Dat was zo
inspirerend! Ik ontmoette een heleboel andere
werkende ouders, vaders en moeders, en ontdekte dat ik
niet de enige was die haar carrière te danken had aan
haar kinderen. Vol energie en inspiratie kwam ik terug.
Eenmaal weer in Nederland werd ik uitgenodigd voor
een panelgesprek over het vaderschapsverlof. Leuk,
dacht ik, daar wilde ik wel over meepraten. Maar toen ik
ter voorbereiding googelde op ‘vaderschap combineren
met werk’ kreeg ik automatisch de vraag of ik misschien
‘moederschap’ bedoelde. Dat was niet de bedoeling, maar
vooruit, ik klikte op het voorgestelde alternatief.
Vervolgens kreeg ik een heleboel zuchtverhalen
voorgeschoteld, over hoe lastig het moederschap in
combinatie met werken was. Alles was zo zwaar en
moeilijk… Ik werd er echt een beetje treurig van. Werd
er in de media zo geschreven over deze onderwerpen?
Kon het allemaal niet wat positiever? Ik dacht aan alle
moeders die ik kende die wél blij waren met hun werk.
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Ruim vijf jaar geleden
vertelde schrijfster Elsbeth
Teeling (50) in Mijn Geheim
over haar succesvolle
platform, de Club van Relaxte
Moeders. Haar eerste boek
Relax Mama! werd een
bestseller en daarna volgden
er meer. De afgelopen jaren
interviewde Elsbeth tientallen
succesvolle, werkende
moeders. Hoe houden zij alle
ballen in de lucht? Waarom
bezwijken zij niet onder een
burn-out? Welke factoren
spelen een rol bij hun succes?
Kortom: wat is hun geheim?
Elsbeth vertelt het in haar
laatste boek: Mom you can

burn-out? Toen mijn eigen dochter Keet
bijna twee jaar was, was ik mezelf ook
helemaal kwijtgeraakt. Omdat Keet in die
periode niet goed sliep, was ik al langere
tijd heel erg moe. Ik zat niet lekker in mijn
vel, maar toch ging ik maar door. Ik had op
een gegeven moment geen idee meer wat
ik wilde en hoe ik mezelf weer kon
opladen. Tijdens een vakantie op Bali werd

‘Het klonk allemaal
zo zwaar en moeilijk,
ik werd er treurig
van. Tijd voor een
tegengeluid!’
Die wisten beide zaken toch ook te combineren?
Waarom kon ik daar dan niet meer over vinden? Het
was tijd voor een tegengeluid.”

Rolmodellen

“Vol goede moed maakte ik een lijstje met namen van
vrouwen die ik bewonderde. Hoe combineerden zij hun
carrière met het hebben van kinderen? Kampten zij
nooit met problemen? En hoe werden zij geïnspireerd
door het moederschap? Ik benaderde tientallen
vrouwen voor een interview en sprak bijvoorbeeld
topvrouw Anne Schreuder van Shell. Zij werkte fulltime
én was moeder van drie kinderen. Inmiddels is er zelfs
een vierde bijgekomen. Ze vertelde dat haar baan haar
honderd procent voldoening gaf en dat ze daardoor juist
genoeg energie had om leuke dingen met haar kinderen
te doen. Ook bijvoorbeeld pedagoog Mariëlle Beckers
genoot van haar werk. En die had maar liefst zeven
kinderen en een bloeiende praktijk.
Hoe deden deze vrouwen dit? Hoe hielden ze alle ballen
in de lucht, terwijl andere moeders omvielen met een

ik daarmee geconfronteerd. Pas op het
moment dat ik echt ging voelen in mijn
lichaam, werd ik me bewust van alle stress
die ik had opgebouwd. Dankzij therapie
wist ik mezelf weer terug te vinden, maar
ik begreep andere werkende moeders die
erg met het ouderschap worstelden als
geen ander. The struggle is real.
Nee, het moederschap is niet altijd even
makkelijk, zelfs niet voor de vrouwen die ik
zo bewonderde. Tijdens mijn twee jaar
durende onderzoek ontdekte ik echter wel
dat mijn rolmodellen bepaalde dingen
gemeen hadden. Daarnaast sprak ik met
deskundigen en dook in wetenschappelijke
onderzoeken. Er ging een wereld voor me
open. Langzaam zag ik een soort formule
ontstaan voor meer geluk in werk en
moederschap. Mijn boek Mom you can gaat
over de succesfactoren die daarbij van
belang zijn. Ik zal ze in het kort toelichten.”
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‘Ik begreep
andere werkende
moeders die met
het ouderschap
worstelden als
geen ander’
De 9 succesfactoren

Succesfactor #1: Ken jezelf
Als je als werkende moeder ergens
tegenaan loopt, gaat het erom hoe je
daarmee omgaat. Natuurlijk hadden de
vrouwen die ik bewonderde ook
weleens een tegenslag. Ze wisten het
echter direct te herkennen en deden
een stapje terug als het hen even te
veel werd.
Succesfactor #2: Word een optimist
Positief denken is niet voor iedereen
even makkelijk. Maar ik leerde dat je
weliswaar vaak geen controle hebt

De Club van Relaxte Moeders
Elsbeth is moeder van Keet (16) en Teun (10). Na jarenlang als
schrijftrainer en kennismanager te hebben gewerkt, begon ze in
2010 voor zichzelf als commercieel tekstschrijver. In 2012 schreef
ze haar eerste boek, Relax mama! De Facebook-pagina Club
van Relaxte Moeders was vooral ter promotie van Relax mama!
bedoeld, maar binnen een jaar had Elsbeth al tienduizend
volgers. Inmiddels is dat aantal zelfs uitgegroeid tot ruim
honderdvijftigduizend!
In de Club van Relaxte Moeders draait het vooral om relativeren.
“Het is een plek waar we om het moederschap en om onszelf
lachen. Waar we het leven met een korrel zout nemen. Bij de
Club van Relaxte Moeders zijn we eerlijk over wat je allemaal
tegenkomt tijdens het moederschap, maar nooit zuur. Je kunt bij
de club terecht voor een glimlach, een hart onder de riem en
soms misschien een klein traantje.”
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over je gedachten en
gevoelens, maar dat je wél kunt
bepalen wat je met die gedachten
en gevoelens doet. Door te
accepteren dat dingen niet altijd
lopen zoals je ze voor je zag, kom je
al een heel eind.
Succesfactor #3: Maak keuzes
Zodra je moeder wordt, moet je
keuzes maken. Blijf je werken? Zo
ja, hoeveel uren wil je blijven
werken? Word je eigenlijk wel

BOEKENACTIE
gelukkig van wat je doet?
juist niet? Door te relativeren kun
Of is thuisblijven voor je
je je schuldgevoel vaak stoppen.
kind ook een optie?
Je moet alleen weten hoe.
Uiteindelijk ben jij
Succesfactor #7: Focus
degene die de keuze
Als je je bewust wordt van de
maakt. En inderdaad, dat
verschillende rollen die je op
is niet altijd makkelijk,
een dag vervult, kun je je
maar in mijn boek staan
beter focussen op waar je bent
wel een paar handige tips
en wat je doet. Het kan niet
die je kunnen helpen om
allemaal tegelijkertijd. Door
beter en ook zorgvuldiger
duidelijk te communiceren en
te kunnen kiezen.
goede afspraken te maken, kun je
Succesfactor #4: Laat los
werk en privé veel beter
De vrouwen waarop ik
gescheiden houden.
mijn succesfactoren heb
Succesfactor #8: Wees een team
gebaseerd, wilden alle
Bij geen van de succesvolle
dingen goed doen. Ze
In haar boek Mom you can
vrouwen die ik heb gesproken was
konden echter óók loslaten
behandelt Elsbeth Teeling negen
er thuis sprake van een
en vertrouwen op anderen.
factoren die van belang zijn bij het
traditionele rolverdeling. De
En daar zit een belangrijk
succesvol combineren van werk
zorgtaken waren bij hen gelijk
verschil. Perfectionisme is
en moederschap.
verdeeld, de vrouwen vormden
vaak een ‘moederkwaal’,
Ze doet dit aan de hand van veel
een team met hun partner.
maar deze eigenschap kan
praktijkvoorbeelden,
Succesfactor #9: Creëer een
je als werkende vrouw ook
wetenschappelijke onderzoeken
energieke omgeving
behoorlijk in de weg staan.
en met de nodige humor. Zo word
Als je energie krijgt van je werk en
Je kunt nu eenmaal niet
je niet alleen een blijere moeder,
je omgeving, kan dat vleugels
alles perfect doen en al
maar ook een blijere werknemer
geven. Dan kan het zomaar zijn
helemaal niet met kinderen.
of ondernemer. Meer info? Kijk op
dat je nog energie overhebt als je
Zodra je dat accepteert en
www.clubvanrelaxtemoeders.nl.
je kinderen van de opvang haalt.
ook dingen leert los te
Mijn Geheim mag 5 exemplaren
Wees je dus bewust van de
laten, maak je het leven een
weggeven van Mom you can.
omgeving waarin je je bevindt.”
stuk makkelijker voor jezelf
Wil je kans maken op dit boek?
en voor je omgeving.
Toekomstdroom
Mail dan o.v.v.‘Mom you can’ naar:
Succesfactor #5: Durf te
“Inmiddels is mijn boek Mom you
redactie@mijngeheim.nl en laat je
vragen
can alweer een tijdje uit en naast
gegevens achter. Meedoen kan tot
Een ander om hulp vragen
de Club van Relaxte Moeders ben
dinsdag 9 februari.
is soms lastig. Maar waarom
ik nu druk bezig met andere leuke
eigenlijk? Als je het als een
dingen. Zo maak ik momenteel
vorm van samenwerken ziet,
negen podcasts met interviews over
wordt het al een heel ander verhaal.
de succesfactoren. Ook geef ik webinars en
Iedereen heeft weleens hulp nodig. En als jij
lezingen. Het is zo mooi om te zien hoe alles op
iemand om wie je geeft kunt helpen, dan doe je
mijn pad komt. Als je me dit tien jaar geleden
dat toch ook?
had verteld, had ik je nooit geloofd.
Succesfactor #6: Stop de guilt game
De hogeschool voor moederschap bestaat niet en
Als werkende moeder kun je je schuldig voelen
daarom blijft het soms lastig.
jegens je kinderen, je partner, je werk, je familie
Mijn droom is om ooit de Club van Relaxte
en ga zo maar door. Geef je iemand bijvoorbeeld
Moeders Academy op te richten. Met de webinars
wel voldoende aandacht?
ben ik daar al een beetje mee bezig, maar het lijkt
Je kunt bijna altijd wel een reden vinden om je
me fantastisch om in de toekomst ook echt
ergens schuldig om te voelen. Maar zijn die
trainingen te kunnen geven. Wat dat betreft is de
gevoelens ook gegrond? Brengt het je verder of
cirkel voor mij dan helemaal rond!” L

5x
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