
67% van de moeders kan op het werk 
niet kolven in een ruimte die voldoet 
aan de wette lijke eisen, blijkt uit onze 
enquête. Fotograaf Floor Fortunati 
interviewde en fotografeerde op het 
werk kolvende vrouwen. 

ALTIJD EEN DWEIL 
BIJ DE HAND
Josje uit Utrecht is test- 

manager en heeft tot  

14 maanden gekolfd voor 

Melle (bijna 2). ‘Josje kolfde 

vijf maanden in deze 

schoonmaakkast. Het ruikt  

er naar schimmel en natte 

dweil. Gelukkig kon ze later 

in een leegstaande kamer in 

een aangrenzend gebouw 

kolven. Maar ook daar waren 

geen koelkast en kraan.  

Haar melk bewaarde ze in 

een koeltasje tussen drie  

bevroren koelelementen.’

reportage
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Melk
meterkastin de

 78% VAN DE MOEDERS KOLFT OP WERK, BLIJKT UIT EEN ENQUÊTE VAN OUDERS VAN NU ONDER RUIM 1200 VROUWEN
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IN DE CEL
Lobke is communicatie 

manager en komt uit Leider-

dorp. Haar zoon Ot is in mei 

2017 geboren. ‘Lobke kolft 

twee keer per dag naast het 

mannentoilet in een douchecel. 

Ik pas er nauwelijks bij, dus 

fotograferen we met de deur 

open. Terwijl collega’s lachend 

komen vragen wat we allemaal 

aan het doen zijn, kolft Lobke 

onverstoorbaar een flesje vol. 

Voorlopig gaat ze nog wel 

even door met kolven op het 

werk. Tot ze de behoefte krijgt 

om af te bouwen.’

reportage

Voor de draad ermee
Sales coördinator Aga komt uit Amsterdam. Haar 

dochter Livia is 17 maanden. ‘Aga kolft al 13 maanden 

in de IT-kamer en vindt dat eigenlijk wel prima. Het is er 

rustig en de deur kan op slot. Er is geen kraan of 

koelkast, maar de kamer is naast een keukentje. Ze is 

blij dat haar baas er geen problemen mee heeft en kolft 

een keer per dag op het werk.’

Lobke kolft    
        onverstoorbaar 
een flesje vol

33% VAN DE MOEDERS HEEFT OP KANTOOR BESCHIKKING OVER EEN KOLFRUIMTE DIE VOLDOET AAN DE EISEN EEN KOLFRUIMTE MOET MINIMAAL EEN SLOT OP DE DEUR HEBBEN, EEN COMFORTABELE STOEL EN EEN STOPCONTACT
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Ariane werkt    
        overal dus 
kolft overal

reportage

AAN DE BAK
Ariane uit Den Haag is 

producent en moeder van Iris 

(bijna 2). Ze heeft 13 maanden 

gekolfd tijdens het werk. Ze is 

inmiddels zwanger van de 

tweede. ‘Ariane is freelance 

theaterproducent. Ze werkt 

overal en kolft overal. Omdat 

ze in de winter bezig is met  

een openluchtvoorstelling in 

een park, werkt en kolft ze  

in de naastgelegen manege. 

Vandaag met toeschouwer.’

Wolkje melk?
Nienke uit Gouda is docent Nederlands. Ze begon 

weer met werken toen dochter Saar (1,5 jaar) vijf 

maanden was en heeft zes maanden gekolfd. ‘Ze 

wacht me al op met thee in haar hand, ze heeft nog 

twintig minuten. Geen tijd meer om een broodje te halen. 

Ik haast me achter haar aan de trap op door kluwen 

tieners. Ze heeft twintig minuten om te lunchen en  

te kolven, in een kantoortje met een collega die 

doorwerkt en gillende pubers die op de deur bonzen. 

Niet bevorderlijk voor het toeschieten, dus gebruikt ze 

een neusspray om de boel een beetje te versnellen.’

MEER DAN 50% VAN DE RESPONDENTEN KOLFT LANGER DAN 6 MAANDEN OP HET WERK. 0,5% STOPT BINNEN EEN MAAND VOORAL IN DE ZORG, HORECA EN HET ONDERWIJS BLIJKT HET LASTIG OM OP VASTE TIJDEN EN PLEKKEN TE KOLVEN
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OP DIE FIETS
Anne uit Den Bosch is 

verzorgende. ‘Anne werkt  

in een zorg centrum in  

Den Bosch en kolft in een 

opslagruimte. Er is wel een 

‘echte’ kolfruimte beschikbaar, 

maar deze kamer vindt ze 

handiger, omdat ze er zelf  

een sleutel van heeft en dus 

niet steeds de sleutel van  

de kolfkamer hoeft te vragen.  

Het enige nadeel is dat ze  

last heeft van haar rug, omdat 

er geen goede stoel is.’

reportage

Die zit er warmpjes bij
Arista uit Den Haag is jurist en kolfde tot haar zoon 

Thijmen 6 maanden was. ‘Arista zit tussen de archief - 

kasten in een opslagkamer. Er is geen water of koelkast, 

maar het is wel warm in de kamer. De stoel zit heerlijk, 

alleen stroomt de melk steeds terug als ze onder uit- 

gezakt zit. Daarom kolft ze op het puntje van haar stoel.’

Arista zit op het puntje      
          van haar stoel, anders       
    stroomt de melk terug 

DE TOP 5 VAN ALTERNATIEVE KOLFRUIMTES: 1. LEEGSTAAND KANTOOR OF VERGADERRUIMTE 2. DE SERVERKAST OF HET KOPIEERHOK 3. EEN OPSLAGHOK OF ARCHIEFRUIMTE  4. DE EIGEN WERKPLEK  5. HET (INVALIDEN)TOILET 
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