VROUW

Alles over werken
en geld en wat dat
zo leuk maakt

VAN DE WERELD
HIER DOET ZIJ HET VOOR

EVEN NIETS

31%

van de werknemers ergert zich
als collega’s
veel appen en
facebooken op
hun smartphone.

Geld terug
Wie iets koopt bij
een webwinkel, mag
volgens de wet de
bestelling binnen 14
dagen retour sturen
zonder opgaaf van
reden. U krijgt dan
uw geld terug.

“Het enige wat me bevalt aan
rijke mensen, is hun geld”

GGZ. ‘Stop je baan en ga ervoor!’, zei
Linda Bijl tegen mij. Zij begon ooit de
Opvoedpoli, iets soortgelijks maar dan
voor kinderen.”
Ik kan niet zonder “Insteekhoezen.
Ik koop ze bij bosjes en gebruik ze voor

“Ouder worden maakt
mensen puur en kwetsbaar,
zeker als ze last
krijgen van dementie.”
patiëntendossiers en bonnetjes, maar
ook voor de schema’s van de korfbalclub
van mijn dochter.”
Nog kopen “Een zorgrobotje om thuis
uit te proberen. Voor rond de 300 euro
heb je er al een. Ik ben nieuwsgierig wat
je er allemaal mee kunt.”

ZO WERKEN WIJ

Nancy Astor, Britse politica en feministe

Beter rijden met Flo

DAAROM:
EEN SAMENLEVINGSCONTRACT
Een samenlevingscontract
is misschien niet zo
romantisch, maar wel slim.
Zeker in deze gevallen,
zegt de bank ING:
• als er kinderen zijn of
komen.
• als je samen een huis
gaat kopen.
• als partners elkaar na
hun overlijden ‘verzorgd’
willen achterlaten.

Autobestuurders met de app Flo op hun smartphone besparen benzine en verbeteren hun rijstijl.
De app beloont rustig optrekken, soepel remmen
en netjes de bocht nemen met punten. Wel een
houdertje kopen voor op het dashboard.
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Altijd haast? Doe
even niets en word
je ervan bewust
hoe het voelt om te
haasten en van alles
te moeten.

Annetje Bootsma (47),
specialist ouderen
geneeskunde, vindt
haar werk hierom het
mooiste wat er is “Als medicus kan
ik diagnoses stellen, maar ik kijk ook
verder. Bijvoorbeeld wat een plezierige
manier is om te wonen en te leven,
eventueel met hulp van de nieuwste
snufjes op digitaal gebied.”
Een jaar geleden begon ze de Ouderenpraktijk voor ouderen en hun kinderen,
die zich bijvoorbeeld afvragen of hun
ouders nog zelfstandig kunnen wonen.
“Als arts kun je iemand met alzheimer
niet beter maken, maar je kunt wel de
kwaliteit van leven verbeteren.”
Het beste advies “Ik liep al lang rond
met het idee voor een eigen praktijk,
maar ik had ook een leuke baan bij de

85,6% werkt voor een baas
9,4% zelfstandige
2,7% uitzendkracht
2,3% gedetacheerd

15 JAAR

Vermeld in een curriculum vitae
alleen werkervaring van de laatste 10 tot 15 jaar.
Oudere werkervaring is niet meer relevant.

“Het huwelijk is een
levensverzekering voor
luie vrouwen”
Schrijfster Renate Dorrestein

41- 93

