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Alleeneen succesvolle carrière als departner een stapje
terugdoet?Onzin, zeggendezedrie stellen,waarvanbeide
partners een topfunctiehebben. ‘We snappenvanelkaar
hoeveelmentale ruimtehetwerk soms inneemt, ook inde
weekenden.’

DoorMiloevanBeek · Fotografie:MarkPrins

‘D
enktudatu
eengoede
relatiemet
uwkinderen
heeft?’ Rina
Rabouhad

net eenpresentatie gegevenopeen
vandeuniversiteiten vanShang-
hai, toeneen vrouwuithet publiek
deze vraag stelde. ‘Wilt u eerst
evenantwoorden,heren?’ vroeg ze
aandemannelijkeondernemers
ophetpodium. ‘Jullie krijgendeze
vraag vastniet zo vaak.’
Datmannennet zogoedeen rol-

model zijn thuis, endat vrouwen
eengoedemoederkunnenzijn en
een succesvol bedrijf kunnen run-
nen, zijn voorRabouniet alleen
persoonlijkbelangrijkewaarden,
ook zakelijk zet ze zichhiervoor
in.Haarbedrijf Seedlinkbouwt
algoritmesomvooroordelenuit
sollicitatieprocedures tehalen.
‘Wekiezendaarinmensendieop
ons lijken.Door technologie in te
zettenomteontdekkenwat tot
succes leidt,wordtdegenderdis-
cussieminder relevant enneemt
dediversiteit opalle gebieden toe.’
Al jongwistRabou tweedingen

zeker: zewilde impacthebbenén
graagmoederworden.Hoe, daar
had zenooit zobij stilgestaan.
Tienwekennadegeboorte van
haaroudstedochter, Anna,moest
ze tweewekennaardeWorldExpo
inShanghai, eenbelangrijk eve-
nement voorhaarbedrijf. ‘Twee
wekenweg zijnbijmijnbaby vond

ik een zwareopgave.’ ‘Gagewoon’,
zei haarman. ‘Het is belangrijk
voor jouen jebedrijf.’ Ze ging,met
tranen inhaarogen. ‘Gelukkighad
Wieger eencdmet foto’s vanAnna
inmijnkoffer verstopt.’ Als ze erop
terugkijkt, heeft die ervaringhaar
gesterkt. ‘Somsmoet jedoorde
emotieheen,het gewoondoen.’
Ook voor Joostenwas altijd al dui-
delijkdathij kinderenencarrière
wilde combineren. ‘Ik richtmijn
werktijdendaarop in.Dat vereist
discipline en schema’s,maardat
vind ikniet erg. Eengezin is een
soortminibedrijf.’

Hulptroepen
ToenAnnaéén jaarwas enRabou
zwanger vande tweede, ver-
huisdenzenaar Shanghai,waar
Rabousbedrijfwas gevestigd.
Joostenginger voorAccenture aan
de slag. VaktechnischwasChina
voorbeiden interessant, voor
hungezinwashet eenafgewogen
risico:Chinaheeft goede scholen,
eenprimagezondheidszorg en
er gaandirecte vluchtennaartoe.
Dekinderopvang is er een stuk
uitgebreiderdan inNederland,
omzevenuur ’s ochtendskwam
deschoolbus zehalen, omvijf uur
’smiddagswaren zeweer thuis.
‘Is eenkindeenmaal gewend, dan
ishet eenduidelijk ritme’, zegt
Rabou.Deaupairwasonderdeel
vanhet gezin, nadekomst vanhun
vierdekindnamenze een tweede
hulpaan. ‘Westondenelkedag

omzesuuropmetdekinderen, en
hoefdenonsniet druk temaken
overdepraktische rompslomp.
Dat is heerlijk.’Watwel pittigwas:
veeleisendebanencombineren
metkinderendieniet doorslie-
pen. ‘Somswarener ’snachtsdrie
wakker.’
Na zeven jaar keerdenze terug

inNederland,waarRabouzich
ergerdeaandemoeitediehet
inNederlandkostte omgoede,
sluitendeopvang te vinden. ‘Ik
brenghethoofdkantoor vaneen
winstgevendbedrijf naarNeder-
land,maarhetwerdmeeigenlijk
heel lastig gemaakt omdatbedrijf
te runnen.’ Er kwamrust toen ze
naeenhalfjaar eenaupair vonden.
Die regeltmet vierhulptroepenhet
reilen en zeilen in enomhethuis.
Zehebbenhetnooit uitgespro-

ken,maarwetendat ze elkaar op
professioneel vlakgeen strobreed
indeweg zullen leggen. ‘Het is
gelijkwaardig tussenons endaar-
doorwederkerig’, zegtRabou.En
al vond Joostenhetbest lastigdat
Raboudie eerste tijd inNederland
veel op reiswas (‘Wewarennog zo
aanhet settelen’), hij zal haarniet
verbieden te gaan. ‘Ik vraaghaar
hoewehet kunnenorganiseren.
Nuvertrekt zepasop zondagavond
en is vrijdagavondweer terug.’Hij
vindthet vooralmooi omte zien
dat zij zoveel plezier en succes
uit haarbedrijf haalt. ‘Ik krijg
daardoor een leukere vrouwende
kindereneen leukeremoeder.’

RinaRabou (38) is
eigenaar van ‘sca-

le-up’ Seedlink
engetrouwdmet
Wieger Joosten
(42),managing

directorbijAccen-
ture. Zehebben
vier kinderen,

tussende tweeen
acht jaar oud.

‘EENGEZIN IS
EENSOORT

MINIBEDRIJF’
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T
oenzij25 jaargele-
dendeeerstevrouwe-
lijkevennootwerdbij
Loyens&Loeff,werd
haarmanheteerste
mannelijkemeisje.

‘Tijdensheteerstebedrijfsuitje
metpartnersstondeneenmake-
upcursuseneenshopexpeditieop
hetprogramma.DaargingJacques
met tigvrouwenoppad’, lachtMa-
riëtteTurkenburg. Jacquesvanden
Broekknikt instemmend. ‘Datwas
helemaalgeenopoffering, ikvond
het leuk.Enhethoorterbij, anders
isMariëttedaaralsenigezonder
partner.’
Zekennenelkaar vanafhun

zestiende, studeerden samen in
Tilburg,waarTurkenburgdoor
haar studiefiscale economieheen
vloog.Het gerenommeerdeadvo-
catenkantoorLoyens&Loeff trok
haaruit de collegebanken.Van
denBroekhadondertussenwat
handeltjes enwas vooral beroemd
ophet voetbalveld. ‘Ikwist niet
goedwat ikwilde.’ Toenhij een
baanbijRandstaddreigde te laten
lopen, greep zij in. ‘Ik vondhet
zondeenpushtehemomte vragen
ofhij terugmocht inde sollicitatie-
procedure.Dat lukte.’
Turkenburgs carrière ging

als een speer, enhetbuitenland
lonkte. ZekonnaarNewYork, al
werder internbij Loyens&Loeff
over gediscussieerd: zouhaar rela-
tie dat aankunnen?WantVanden
Broekgingnietmee,Randstad
hadgeenkantoor inNewYork.
‘Wijwarendaarniet bezorgdover’,
zegthij. ‘Ikhadeengoed salaris en
de ticketswarengoedkoop. Ik ging
regelmatig eenweekend.’Na twee
jaar kwamze terug, als zeheel eer-
lijk is vooral voorVandenBroek,
dieondertussen indedirectie van
Randstadwasbenoemd.Turken-
burg richtte zichophaar volgende

ambitie: het vennootschap. Zewas
begindertig,wildegraagkinde-
ren,maarbesloot: eerst vennoot
worden, daneenzwangerschap.
‘Ikwildeniet het risico lopenom
mentaal afgeserveerd teworden.’
Nadegeboorte vanhuneerste

zoonging zeweer fulltimeaande
slag. Al snel bleek ’s ochtendsom
vijf uur vertrekkenen ’s avonds
omelf uur thuiskomenniet heel
goed te combinerenmet eendrie
maandenoudebaby. ‘Ikweetniet
hoe jullie het gaan regelen,maar
ik gamijnworkload terugbrengen
naar 80procent’, zei ze vastbe-
raden tegenhaarpartners op
kantoor.Het lukte, almoest ze
nogwat vooroordelenbevechten.
Zowerd zenietmeer als spreker
gevraagdopeen internationaal
congresoverhaar vakgebied. ‘Op
kantoor veronderstelden zedat ik
nu ikmoederwasnietmeerwilde
reizen.Waarschijnlijkwashetmet
debestebedoelingen,maar ikont-
plofte toen ikdathoorde. “Ikheb
hier jarenlang ingeïnvesteerd, ik
gadaarheen!” riep ik.’ Zeoverlegde
methaarman, endie zei: ‘Natuur-
lijk ga je,we regelenhet.’

Gebeld door school
Beiden reisden regelmatig voor
hunwerk, een vaste oppas enon-
der andereneenoudernichtje re-
geldenhet thuis.Methaarhebben
beide jongens, nu twintigers, nog
steeds eenheel goedeband. ‘Als er
iets ismet een vriendinnetje, zul-
len zehaar als eerstebellen’, zegt
Turkenburg.Nee, dat vindt zeniet
erg,maar juistmooi. ‘Ik vindhet
vooral belangrijkdat zewetenbij
wie ze terechtkunnen.’Ookal deel-
denVandenBroekenTurkenburg
de verantwoordelijkheid, enbrach-
ten zeomenomdekinderennaar
school, tochbelde schoolhaar als
eerste als er iets aandehandwas.

‘Zat ik inbespreking, belden ze
rustigdrie keer.Hoorde ik later dat
ze vondendat ze Jacquesniet kon-
den storen.Maarmijwel!Maar als
jemaar vaakgenoegniet opneemt,
leren zehet vanzelf af.’

Elkaar scherphouden
Hethelpt dat ze samen inhun
carrières gegroeid zijn, denken
ze terugkijkend. ‘We snapten van
elkaar hoeveelmentale ruimte
hetwerk soms inneemt, ook in
deweekenden.’ Zehebben elkaar
altijd scherp gehouden inhun
ambities, en zochtenook samen
naar debalans.Want zewilden
zichniet verliezen inhunwerk.
‘Dat unog steedsbroodkomt
halen!’ riep eenmedewerkster van
debakker toen Jacquesnetwas
benoemd tot ceo. Ik denkdan: hij
is inhetweekendgeen ceo’, lacht
Turkenburg.
Turkenburg stopte onlangs bij

Loyens&Loeff omdat ze vonddat
zenadertig jaar veel vanhetzelfde
aanhetdoenwas.Deoptiebuiten-
landwasnog leukgeweest, ‘maar
danzouden Jacques en ikop twee
verschillendeplanetenkomen te
wonen’.Nee, er staatnuniet ineens
iedere avondeenbordje eten voor
hemklaar, Turkenburg zet zich in
vooronder andere StichtingTalent
naardeTopenStichtingTopvrou-
wen.Het ishaarmanier omwat
terug tedoen voordemaatschap-
pij. Samenmethaarmanvertelt ze
ook regelmatig ophunoudeuni-
versiteit inTilburghoe jedatdoet,
twee van zulke carrières combine-
renmet eengezin.Wees tevreden
metwat jehebt, focusniet opwat
ermogelijk ookhadkunnenzijn,
is Turkenburgs advies aan jonge
vrouwen.Veel kunnen loslaten is
essentieel, vult VandenBroekaan.
‘Als jedenktdat je thuisheel veel
mist, krijg je daar last van.’

Mariëtte
Turkenburg
(57)waspartner
bij advocaten-
kantoorLoyens
&Loeff. Ze is
getrouwdmet
Randstad-ceo
Jacques van
denBroek (58).
Zehebben twee
zonen.

‘VEELKUNNEN
LOSLATEN IS
ESSENTIEEL’
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H
ij zaghaar
voorhet eerst
inde tuin van
haarouders
inBreda. ‘Een
Amsterdamse

yup ineen leren jack.’ Janmaats
vader, huisarts inde stadwaar
Nijpels burgemeesterwas, haddie
dageenkoninklijkeonderschei-
dinggekregen. Janmaat sprak
Nijpels ’s avondsaanophet feest.
‘Halloburgemeester’, zei ze, ‘ik
benElsbeth, een vandedochters.
Ik koner vanmiddagniet bij zijn
vanwegeeen vergadering vande
ondernemingsraad vanShell.’Hij
viel direct voorhaarhumor, intelli-
gentie enambitie. ‘Ikhebniksmet
vrouwendie thuiszitten.’ Zij dacht
datNijpels eenkeurigeVVD’er
was,maarhij bleekeengrappige,
scherpeman.
Deeerstemaandenhaddenze

eenweekendrelatie; toen Janmaat
voorhaarwerknaarDenHaag
verhuisde,werdhet serieuzer. Ze
richtte ‘een jongenskamertje’ in,
met eenwerktafel en ruimte voor
zijnkostuums.De twee zoontjes
uitNijpels’ eerderehuwelijkwaren
indeweekenden regelmatigbij
hen. ‘Zewerdenal snelmijngezin’,
zegt Janmaat.Kinderen samen is
nooit echt een themageweest. ‘Ze-
kernietmetdie ontzettend leuke
jochies vanEd. Ikbenniethun
moeder,maarwehebbeneenheel
bijzondere relatie. Ze zijn eenmooi
enbijzonderdeel vanmijn leven.’
Nijpels knikt. ‘Ze vragen jouook
vakerwerkgerelateerdadvies.’

Buitenlandse avonturen
ToenNijpels in1999benoemd
werd tot commissaris vandeKo-
ningin inFriesland, zei Janmaat
haarbaanbij Shell op. ‘Datwas
best een risico,maar ikwist hoe

belangrijkdezebaan voorEdwas.
EnFriesland lonkte. Ik vondhet
wel spannend.’ Janmaatwerkte
een jaarniet, verbouwdedeboer-
derij en reisdedriemaandendoor
Azië. Inhunomgevingwerdenwel
watwenkbrauwenopgetrokken;
de vrouwvandecommissaris die
inhaar eentjenaarAzië gaat. Ze
trokkenzich erniets vanaan.Nij-
pels: ‘Ikben vandeafdelingnooit
wachten tot later. Als je iets graag
wilt,moet jehetnudoen.Boven-
dienkan ikheel goed voormezelf
zorgen.’ Janmaatknikt.
Hetbleefniet bij dat buitenland-

se avontuur. Toen Janmaat van
haarnieuwewerkgeverFriesland
Foodsdemogelijkheidkreeg
anderhalf jaarnaarKualaLumpur
te gaan, zeiNijpels zijnbaanop. ‘Ik
wasbijna tien jaar commissaris,
eenmooimomentomte stoppen.
Elsbethwas voormij vertrokken
bij Shell.Nuwashethaarbeurt.’
Hijwildenietmeeals expatman,
maar vlooger elke zeswekenheen.
‘Vloog ikop vrijdagavondenzat
ik zaterdagmiddag inmijnkorte
broekaandewittewijn.’ Zemaak-
ten inAzië samenenmetdekinde-
reneenaantal bijzondere reizen.
‘Net als aanFrieslandkoesteren
weookaandeze tijdbijzondere
herinneringen.’
Inmiddelswonenze inhartje

Amsterdam, zij vertrekt elke
ochtend vroegnaarRotterdamen
is rondachtuur ’s avonds thuis.
Op vrijdagavond is er een soort
gentlemen’s agreement: dan zijn
ze samen thuis. Ze latenelkaar vrij
inhunambities, liefhebberijen
énpolitieke voorkeur. ‘Eénkeer
permaanddraag ikhetpartijblad
vanD66opeenwit kussen voor
haarnaarboven’, grinniktNijpels.
Hij kijkt inhetweekendgraagde
wielerkoersen, zij gaat golfenof

varen. ‘Metnamemet golfenheb
ikhelemaalniets’, zegtNijpels.
Humor iswathenbindt, eneen
gemeenschappelijkekijk ophet
leven. Janmaat: ‘Wezijnbetrokken
bij dewereldomonsheen, strijden
tegenonrechtvaardigheid, vinden
liefde enonsgezin en familie
belangrijk.’

Mediastorm
Irritatieshebbenzenauwelijks, al
probeert Janmaatdeambities van
Nijpelsophuiselijk vlakwat te tem-
peren. ‘Hij houdt vandenieuwste
gadgets enapparaten, ik vindeen
iPadgenoeg.’ Enals ze eerlijk is,
vindt ze zijnbekendheid soms
lastig.Dat er zo’nmediastorm
losbarsttenadatNijpels ietshad
gezegdover zijn ‘relatie’met
LindadeMol, vondzij nogal
‘merkwaardig’,maar ze trok zich
erniet veel vanaan. ‘Dat soort
berichten interesserenmeecht
niet’, zegt ze schouderophalend. In
het verleden straaldenieuwsover
hemweleensophaar af enkreeg
ze er ophaarwerk vragenover.
‘Daar zit ikniet op tewachten.’De
geboorte van zijnkleinkinderen
haalt ookde roddelpers, en tegen
wil endankstaat ze er somszelf
ook in. ‘“Lachnoueven”,moet ik
dan tegenhaar zeggen’, plaagt
Nijpels. Janmaat, geprikkeld: ‘Dat
doe ikheuswel.’
Voorlopig zijn zebeidennogniet

uitgewerkt.Nijpelswil graagna
zijn 75stepromoveren. ‘Dat lijkt
me intellectueel buitengewoon
bevredigend.Bovendien, als ik
achterde rollator loop, zit Elsbeth
nog volop inhet arbeidsproces.
Zolang iknogenergieheb, ga ik
niet thuis ophaar zittenwachten.’
Janmaatknikt bevestigend. ‘Het
is allesbehalve saai ommetEd
Nijpels getrouwd te zijn.’❏

Elsbeth Janmaat
(54),GlobalHR

directorbij tank-
opslagbedrijf

Vopak, is 21 jaar
getrouwdmetEd
Nijpels (68), oud
VVD-politicus

enKroonlid van
deSER.Edheeft

twee zoonsuit een
eerderhuwelijk.

‘EDRAAKTNIET
ONTHEEMDALS
IKERNIETBEN’
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