
Functieomschrijving als ode aan de:  

Moeder (naar keuze fulltime of parttime) 
Functie 
-Op werkdagen zorg je ervoor dat je kinderen op tijd op school zijn; dit houdt in iedereen aankleden en 
verzorgen, baby in bad, poep van rug afhalen, tussendoor een wasje draaien, broodtrommels 
klaarmaken, gymspullen bij elkaar zoeken, 1 gymschoen uit de hondenmand halen en checken op 
bruikbaarheid, anders reservepaar van zolder afhalen, hond bestraffen en erna uitlaten, poezen eten 
geven, hond bij het kattenvoer weghalen, kids laten ontbijten, kind nieuwe kleren aan ivm knoeien, 
afwasmachine inruimen, gillend kind troosten omdat z’n zus hem raar aankeek, zelf nieuwe kleren aan, 
oudste 2 naar school brengen, afspraak plannen met de juf, omdat de middelste een ander kind heeft 
geslagen en de ouders hebben geklaagd, baby naar kinderopvang brengen aan de andere kant van de 
stad 
-Tussendoor naar je werk op 45 minuten rij-afstand; in de auto pak je je rustmoment en eet je zelf 
-Halverwege het werk regelen dat je baby wordt opgehaald in verband met ziekte 
-In je pauze vast boodschappen doen 
-Aan het eind van je werkdag de omgekeerde route terug afhankelijk van baby of kind wel/niet ziek 
-Het voorbereiden van een verantwoorde maaltijd en aansporen tot of helpen bij huiswerk 
-Naast het verzorgen van de kinderen, en de hond, en de 2 poezen, heb je ook nog ruim voldoende 
aandacht voor het laatste, maar meest aandacht vragende, kind: den man! 
-Aan het eind van zijn werkdag zorg je dat je er zelf verzorgd uitziet, hakken aantrekt en je kittig gedraagt 
-Daarnaast luister je naar zijn geklaag terwijl hij op de bank ploft met een biertje en jouw werkdag nog in 
volle gang is 
 
Regelmatig voorkomende overige werkzaamheden: 
-Het organiseren van kinderfeestjes met 10 schreeuwende kinderen, inclusief voorbereidingen en alles 
opruimen 
-Het taxiën naar sport, meekijken bij álle sportactiviteiten van den kinderen, kinderfeestjes, medische 
afspraken en ouderavonden 
-Bijhouden en coördineren van de familie-agenda en zorgen dat hier geen driedubbele afspraken in 
staan. Bij onverwachte driedubbele afspraken accuraat hierop inspringen en het reserveteam en de 
oppassen hierop inschakelen 
-Inregelen van leuke uitjes voor de familie en afstemmen met alle betrokkenen. Eventueel ook een 
andere familie hierbij betrekken 
-Het regelen van alle cadeautjes en attenties voor kinderfeestjes, leerkrachten en familie 
-Beschikbaarghheid voor schoolactiviteiten als luizenmoeder of voorleesmoeder 
-Bezoeken van (schoon)ouders en zorg voor het regelen van voor hen benodigde zaken 
-Opvangen van kinderen van een vriendin die niet lekker in haar vel zit 

Functievereisten: 
-Stressbestendigheid, flexibiliteit, betrokkenheid, altijd vriendelijk blijven en inlevingsvermogen zijn 
vereisten voor deze  uitdagende, afwisselende functie 
-Je vindt het niet erg regelmatig ondergespuugd, geplast en/of gepoept te worden en gaat hier uitermate 
relaxt mee om 
-Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bent ook in de avonduren beschikbaar voor taxiritjes van 
pubers en/of man 🚖  
-Kennis van alle talen, schoolvakken van niveau VMBO-T tot en met gymnasium is een vereiste 
-Fris voor de dag kunnen komen na een gebroken nacht is een pré 
-Je vindt gebrek aan erkenning geen probleem, ook niet als op Moederdag de moeite niet wordt 
genomen door je kinderen of man (‘want je bent zijn moeder toch niet’) om een kadootje te geven 
-Je werkt onbetaald met af en toe pauze op het toilet van 5 minuten. In de nacht word je tot max 4 keer 
opgeroepen in verband met onbelangrijke calamiteiten 

- Maar je krijgt wel  onbetaalbare knuffels en tekeningen <3 - 
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