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BIJZONDERE INVALSHOEKEN
Suggesties en thema’s voor interviews en artikelen

Concentratieverlies
‘Opgebroken slaap is killing.̓ ‘Een versnipperde dag breekt mijn 
focus op.' 'Er zijn zoveel to-do's, ik weet niet waar ik moet 
beginnen.' 'Ik doe niets meer voor de volle 100%.'

Geen WE-& ME-time
‘We zijn  bijna  niet  samen,  want  als  ik  de deur  uit  ga, 
neemt  mijn  partner  thuis  de  zorg  over  en  andersom.’ 
‘Ons laatste uitje is alweer een half jaar geleden.’ ‘Ik kom 
niet aan mezelf toe.’

Schuldgevoelens
‘Ik  laat  mijn  team  in  de  steek  als  ik  mijn  kind  moet 
ophalen en zij doorwerken.’ ‘Ik voel me tekortschieten in 
mijn werk of mijn gezin.’ ‘Ik voel me bezwaard, omdat ik 
op mijn dag met de kinderen alsnog zit te werken.’

Stress
'Ik heb altijd haast.’ ‘Ik kan niet meer pieken van 7 tot 7.’ 
‘Ik sta onder hoge druk.’ ‘Mijn to-dolijst is nooit af.’ ‘Ik 
haal mijn targets niet.’

Korter lontje
‘Ik schiet uit mijn slof als mijn kind ’s ochtends treuzelt.’ 
‘Ik raak op het werk sneller geïrriteerd.’ ‘Het lukt me niet 
om het anders te doen.’ ‘Ik voel dat ik mezelf aan het 
verliezen ben.'

Burn-out
‘Opeens kwam ik thuis niet meer van de bank af.’ ‘Ik heb 
te lang mezelf weggecijferd.’ ‘Ik heb steeds gedacht nog 
even  doorzetten  tot  mijn  vakantie,  promotie, 
verhuizing...’

TOP 6 PROBLEMEN
De top 6 problemen bij het combineren van werk en gezin…



Emmeliek boost is founder van de Opvoeddesk B.V, 
pedagoog en GZ-psycholoog, auteur van het 
succesvolle boek Opvoeden…Geniet ervan! en 
moeder van vier kinderen. In 2001 startte ze de 
Working Parents Desk met als doel het thema werk 
en gezin te introduceren in het bedrijfsleven en te 
laten zien dat kind en carrière goed samen kunnen 
gaan. Met incompany workshops en coaching hielp 
zij duizenden ouders om hun werk met een gezin 
succesvol te combineren.

OVER DE AUTEUR 

VERKRIJGBAAR BIJ

Het boek is te koop via de boekhandel en online te verkrijgen bij…

IN DE MEDIA

Download een artikel of luister naar een radiointerview met 
Emmeliek door op de titel te klikken 

AD - Een mandarijntje in de schoen is genoeg 

Volkskrant - Nieuwe tradities

LOF - In een deuk, humor op het werk en thuis

LINDA - O jee, mijn kind heeft sex

Management Team - Spitsuurgezin

Libelle - Mijn kind heeft geen vrienden

OudersvanNu - Help, een krokodil onder mijn bed!

J/M Pubers  - Effectief straffen

LOF - Tijd en stress besparen - 47 tips & trucs

NPO Radio1 - Dit is de Dag - Minimumleeftijd 
nodig voor social mediagebruik? 

NPO Radio1 - Dit is de Dag - Ouders zelf oorzaak 
Sinterklaas-stress kinderen  

https://winwinwerkengezin.nl/wp-content/uploads/2019/11/AD-Decemberstress-mandarijntje-in-de-schoen-is-genoeg.pdf
https://winwinwerkengezin.nl/wp-content/uploads/2019/11/Volkskrant-Nieuwe-tradities.pdf
https://winwinwerkengezin.nl/wp-content/uploads/2019/11/LOF-In-een-deuk-Humor-op-het-werk-en-thuis.pdf
https://winwinwerkengezin.nl/wp-content/uploads/2019/11/LINDA-O-jee-mijn-kind-heeft-sex.pdf
https://winwinwerkengezin.nl/wp-content/uploads/2019/11/Management-Team-Spitsuurgezin.pdf
https://winwinwerkengezin.nl/wp-content/uploads/2019/11/LOF-Tijd-en-Stress-besparen.pdf
https://winwinwerkengezin.nl/wp-content/uploads/2019/11/Libelle-Mijn-kind-heeft-geen-vrienden.pdf
https://winwinwerkengezin.nl/wp-content/uploads/2019/11/OudersvanNu-Help-een-krokodil-onder-mijn-bed.pdf
https://winwinwerkengezin.nl/wp-content/uploads/2019/11/JM-Pubers-Effectief-Straffen.pdf
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/445085-minimumleeftijd-voor-social-mediagebruik
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/37204-ouders-zelf-oorzaak-sinterklaas-stress-kinderen
https://www.bol.com/nl/p/win-win-werk-en-gezin/9200000122612121/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=win%20win%20&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
https://www.bruna.nl/boeken/win-win-werk-en-gezin-9789083024004
https://www.managementboek.nl/boek/9789083024004/win-win-werk-en-gezin-
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=emmeliek-boost/win-win-werk-en-gezin--9789083024004
https://opvoeddesk.nl/
https://workingparentsdesk.nl/

