
 

                                                                                                            
 

 

Els Vanacker 
 

Leeftijd: 35 jaar 

1 zoontje van 3 jaar, alleenstaand 

Woonplaats: Brussel 

Geboren in: België 

Job: regiocoördinator in de dienstensector 

Opleiding: Journalistiek 

Rijbewijs, eigen wagen 

 
Els wat betekenen ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ voor jou? 

“Diversiteit en inclusie dat zijn twee woorden die hetzelfde betekenen.” 

 

Omschrijving (hobbies, interesses, life goals, familie, vaardigheden,..) 

• mijmerende, filosofische inborst, kritische insteek – neemt niet snel zomaar iets aan 

• geen bewust alleenstaande moeder, maar maakt er het beste van 

• let erg op kwalitatief voedsel: koopt biologische en lokale groenten en fruit, kweekt tomaten op haar balkon, lid van too 

good to go 

• geboren in Wechelderzande en school gelopen in de Kempen, maar na haar studies terecht gekomen in ‘de stad’ 

• passie en hobby: joggen, zingen, naar theater gaan, Aziatisch gaan eten 

o waagt zich thuis aan de Aziatische keuken maar voelt zich niet zeker genoeg om haar kookkunsten op te 

dienen aan gasten 

• heeft een moeizaam parcours afgelegd om zwanger te kunnen worden 

o haar relatie heeft omwille hiervan niet stand gehouden 

o heeft zich lange tijd heel alleen gevoeld omdat de schoonfamilie met wie ze een goede band had ook ineens 

wegviel 

o haar zoontje of ‘wonderkindje’ zoals ze hem noemt is haar absolute prioriteit en ze brengt zoveel mogelijk tijd 

met hem door 

• ervaring: 6 jaar redactrice van een magazine, 2 jaar verkoopmedewerker, 6 jaar huidige functie 

• huidige job: regiocoördinator Vlaams-Brabant ‘Be.You.Ti’: fairtrade / lokale / verantwoorde hebbedingetjes voor jong 

en oud 

o verantwoordelijk voor de webshop en de klantenrelaties alsook verwerving van nieuwe toeleveranciers en 

optimalisatie verkoopservice 

• ambitie: meer tijd kunnen doorbrengen met haar zoontje maar tegelijk niet haar drive in het werk verliezen 

 

Uitdagingen (angsten, zorgen, ervaringen die een blijvende impact hebben,..) 

• bezorgd om de gevolgen van de klimaatopwarming en om de toekomst van haar kind  

• overweegt om haar auto weg te doen want ze zou zich in Brussel vlotter zonder wagen kunnen verplaatsen 

o voor haar job is ze wel veel de baan op, op ongelijke tijdstippen: ze durft daarvoor niet op het OV te rekenen 

o iets in haar zegt dat ze de auto moet houden voor als ze met het zoontje dringend ergens heen moet 

• geeft zich helemaal in de moederrol 

o maar wanneer vrienden haar zeggen dat ze haar bijna nooit meer zien, of dat ze vroeger anders was, bekruipt 

haar de angst dat ze misschien aan het ‘doorslaan’ is 

• tijdens een one to one gesprek vertelde een collega haar dat ze ongeïnteresseerd en soms bot overkomt 

o dit heeft indruk gemaakt want ze wilt een steun zijn net voor het team 

o dit heeft ze nog niet helemaal van zich afgeschud, en ze tobt over wat ze kan veranderen 

• opvang vinden voor haar zoontje is soms een hele opgave 

 



 

                                                                                                            
 

 

 

 

Maatschappelijke betekenisgevers die spelen 

- Ongelijke verdeling genderrollen 

verantwoordelijkheden werk-gezin 

 

Maatschappelijke betekenisgevers die niet spelen 

- Zichtbare etniciteit 

- Zichtbare geloofsovertuiging 

- Niet-Vlaams klinkende naam 

- Behoren tot een ‘oudere’ leeftijdsgroep 

 

 

‘Randvoorwaarden’ die spelen 

- 6 jaar ervaring in huidige functie: eigen manier van werken zeker al gevonden, geen ‘groentje’ 

- Zorg voor kind gaat voor op onderhouden sociaal netwerk 

- Tobt over haar aanpak op het werk 

- Oppas vinden niet eenvoudig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


