
De 'Mental load'
Wie is manager 

van jullie huishouden?



Hoe vind jij dat de mental load verdeeld is bij
ons?
Hoe is dat zo ontstaan? 
Is het terecht, of willen we dit veranderen?
Wie is er voor jouw gevoel 'eind
verantwoordelijke' voor ons huishouden? 
Als je dit artikel leest, kun je dan dit soort
voorbeelden bedenken over onze relatie?
Het onzichtbare werk wat ik doe, maar wat jij
denk ik niet ziet is...
Het zou mij helpen met de mental load als jij...
Wat zou een eerste stap kunnen zijn, als we
dingen willen veranderen?

The mental load gaat over wie de
verantwoordelijkheid draagt voor het 'managen' van
het huishouden. Wie is, om het zo te zeggen,
eindverantwoordelijke. Het artikel waar ik in de
video naar verwijs vind je hier.  Ik raad je aan 'm
samen te lezen. Het geeft een hele mooie uitleg.

Een paar vragen om het gesprek tussen jullie op
gang te krijgen: 

Denk aan je communicatie bootcamp! Luister naar
elkaar, stel vragen. Communiceer compleet. Succes!

Gespreksstarter

https://www.theguardian.com/world/2017/may/26/gender-wars-household-chores-comic
https://www.theguardian.com/world/2017/may/26/gender-wars-household-chores-comic
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