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Samenvatting

In deze kwalitatieve studie is onderzocht welk belang 24 Nederlandse topmanagers hechten 

aan werk-privé beleid voor een arbeidsorganisatie die zowel effectief is als oog heeft voor het 

welzijn van werknemers. De resultaten tonen aan dat niet alle topmanagers het belang van 

werk-privé beleid ondersteunen. Het type organisatie waaraan zij leiding geven speelt daarbij 

een belangrijke rol. In typische mannensectoren is door de onderliggende assumptie van het 

mannelijk kostwinnersmodel de ervaren institutionele druk om werk-privé beleid te 

implementeren laag. Op basis van een kosten-baten afweging wijzen deze topmanagers het 

belang van werk-privé beleid af. Topmanagers die leiding geven aan organisaties in andere 

sectoren ervaren daarentegen een toenemende institutionele druk om werk-privé beleid te 

implementeren. In reactie op deze druk zien zij steeds vaker dat werk-privé beleid de 

organisatie rechtstreekse voordelen oplevert. De manier waarop zij het beleid vormgeven is 

sterk gerelateerd aan het type organisatie waaraan zij leiding geven. Topmanagers van 

dienstverlenende organisaties verwachten in ruil voor werk-privé beleid betrokkenheid van 

werknemers, terwijl topmanagers van kennisorganisaties de balans tussen werk en privé 

overlaten aan de eigen verantwoordelijkheid van werknemers zolang zij aan de prestatienorm 

voldoen. Hoewel de topmanagers, met uitzondering van traditionele mannensectoren, met het 

bieden van werk-privé beleid een bijdrage willen leveren aan een organisatie waar het werk op 

sociaal en economisch duurzame wijze is georganiseerd, worstelen zij met de vraag hoe werk-

privé beleid in de dagelijkse praktijk moet worden vormgegeven zodat de belangen van de 

werknemer en de organisatie evenredig worden behartigd. 

Trefwoorden: gezonde arbeidsorganisatie, werk-privé beleid, topmanagers, deeltijdwerk, flexibele 

arbeidstijden, thuiswerken, verlofregelingen, institutionele druk, kosten-baten afweging
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1  Inleiding

Steeds meer werknemers willen voldoende tijd voor het gezin, zichzelf, familie, vrienden en 

hobby’s. Niet alleen in het werk, maar ook in de andere domeinen streven zij naar persoonlijke 

ontwikkeling en zijn de toekomstverwachtingen van met name jonge werknemers en 

tweeverdieners hoog gespannen (Breedveld & Van den Broek, 2003). Om zich in al deze 

domeinen persoonlijk te kunnen ontwikkelen wensen werknemers in toenemende mate een 

balans tussen werk en privé die aansluit op hun individuele keuzes. Technologische 

ontwikkelingen zoals mobile telefonie en internet dragen eraan bij dat de grenzen tussen werk en 

privé steeds meer vervagen (Echteld, 2007; Hall & Mirvis, 2005) Dit vertaalt zich in een grotere 

diversiteit aan wensen in het combineren van werk, zorg, studie en vrije tijd (Blokland, 2004). 

In reactie op deze veranderingen zijn op verschillende niveau’s maatregelen getroffen. De 

overheid biedt met de Wet arbeid en zorg, de Wet aanpassing arbeidsduur en de Wet 

kinderopvang het recht op ouderschapsverlof, zorgverlof, de mogelijkheid om arbeidstijden te 

verkorten en het delen van de kosten voor de kinderopvang (Den Dulk & De Ruijter, 2005). De 

Sociale Partners bieden in CAO’s aanvullende regelingen op het gebied van werk en privé en ook 

individuele werkgevers bieden steeds vaker aanvullend werk-privé beleid (Bekker, et al., 2006; 

Remery et al., 2002).   

De mate waarin werkgevers naast de wettelijke bepalingen aanvullende werk-privé 

regelingen bieden verschilt sterk per organisatie (Bekker, et al., 2006; Den Dulk, 2001; Van de 

Lippe, 2004). De vraag is vanuit welke beweegreden werkgevers ervoor kiezen om werk-privé 

beleid te introduceren? Bestaand onderzoek gaat ervan uit dat werkgevers met name werk-privé 

regelingen introduceren als deze regelingen, bijvoorbeeld door het terugbrengen van verzuim en 

verloop van werknemers, bijdragen aan de effectiviteit van de organisatie (Appelbaum, 2005; 

Bailyn, 1993; Cooper & Lewis, 1995). Recentelijk wordt vanuit het Human Resource Management 

(HRM) steeds meer nadruk gelegd op het belang van menselijk kapitaal voor organisaties. 

Binnen deze benadering wordt benadrukt dat productieve organisaties afhankelijk zijn van 

goede mensen. Om die voor de organisatie te behouden is het belangrijk oog te hebben voor het 

welzijn van werknemers en aan hun wens voor een betere balans tussen werk en privé tegemoet 

te komen. Deze gedachte is gebaseerd op het idee van een ‘gezonde arbeidsorganisatie’ die stelt 

dat sociale en economische duurzaamheid samen opgaan (Cernigoj Sadar, 2005; McHugh & 

Brotherton, 2000). Vanuit dit perspectief is te verwachten dat werkgevers werk-privé beleid 

introduceren om gelijktijdig de effectiviteit van de organisatie en het welzijn van de werknemers 

te bevorderen. Werk-privé beleid biedt zo de mogelijkheid om een win-win situatie te creëren 
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(Kossek & Friede, 2006; Rapoport et al., 2002). De vraag is of Nederlandse topmanagers deze visie 

delen of dat zij vanuit ´business case´ argumenten het belang van de organisatie voorop stellen? 

Vanuit het ‘business case’ perspectief zullen topmanagers werk-privé beleid alleen introduceren 

als de baten de kosten voor de organisatie overtreffen (Den Dulk, 2001; Lautsch et al., 2004;). 

Bestaand onderzoek naar de houding van werkgevers ten aanzien van werk-privé beleid 

is hoofdzakelijk gericht op de mening van HR managers. Er is tot nu toe nog weinig bekend over 

de visie van topmanagers (directieleden, CEO’s, Raad van bestuur) ten aanzien van werk-privé 

beleid. Onderzoek toont aan dat voor de introductie van nieuw beleid de ondersteuning van 

topmanagers van groot belang is (Kossek et al., 1994; Milliken, 1998; Van der Lippe, 2004). Zij 

bepalen het strategisch beleid van de organisatie, hebben een belangrijke voorbeeldfunctie en 

beslissen of de organisatie al dan niet aanvullende werk-privé regelingen biedt. Een positieve 

houding van HR managers leidt daarentegen niet automatisch tot de introductie van werk-privé 

beleid in een organisatie. Voor de adoptie van dergelijk beleid moet de HR manager eerst het 

topmanagement overtuigen (Kossek et al., 1994). 

Topmanagers vervullen daarnaast een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om het 

creëren van een cultuur waarin het gebruik van werk-privé beleid door de organisatie wordt 

ondersteund (Schein, 2004). Onderzoek toont aan dat voor het slagen van werk-privé beleid 

organisaties soms een cultuurverandering moeten doormaken (Eaton, 2003; Fried,1999; Lee et al., 

2000; Williams, 2000). Cultuurverandering is echter een moeizaam proces dat gepaard gaat met 

weerstand en onzekerheid (Callan, 2007; Schein, 2004). De voorbeeldfunctie van topmanagers is 

van cruciaal belang om desondanks die cultuurverandering te realiseren. Een topmanager die 

eerder naar huis gaat om zijn kinderen op te halen, geeft een signaal af dat het gebruik van werk-

privé beleid door de organisatie wordt ondersteund. 

In dit paper staat de visie van Nederlandse topmanagers ten aanzien van de veranderende relatie 

tussen werk en privé centraal. Specifiek wordt ingegaan op de volgende vragen: 

Welk belang hechten Nederlandse topmanagers aan de veranderende relatie tussen werk en privé en 

bestaand werk-privé beleid en welke implicaties heeft deze visie voor de effectiviteit van de organisatie en 

het welzijn van werknemers? 

Hoe kunnen accentverschillen in de visies van Nederlandse topmanagers worden verklaard? 
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Ter beantwoording van de vraagstelling zijn vierentwintig topmanagers van diverse organisaties 

in de publieke en private sector in Nederland geïnterviewd. In een semi-gestructureerd interview 

is gevraagd welke veranderingen zij binnen hun organisatie zien in de relatie tussen werk en 

privé en welk belang zij hieraan hechten voor een gezonde organisatie. 

In dit paper wordt eerst een overzicht gegeven van bestaand onderzoek naar werk-privé 

beleid in arbeidsorganisaties, waarbij de specifieke aandacht uitgaat naar de Nederlandse 

context. In de derde paragraaf worden theoretische noties ten aanzien van verschillende visies 

van topmanagers besproken. In paragraaf vier volgt de onderzoeksmethode. De resultaten zijn 

onderverdeeld in verschillende subparagrafen en beschreven in paragraaf vijf. Als eerste wordt 

in de resultatensectie uiteengezet welke veranderingen topmanagers waarnemen in de relatie 

tussen werk en privé, waarna de verschillende visies van topmanagers zijn beschreven. In de 

twee volgende subparagrafen worden verklaringen voor deze visies besproken, gevolgd door  de 

implicaties van deze visies voor een gezonde arbeidsorganisatie. Het paper sluit af met een 

discussie naar aanleiding van de bevindingen.

2  Overzicht eerder onderzoek

Tot op heden is er weinig bekend over de visie van topmanagers ten aanzien van werk-privé 

beleid. Het huidige onderzoek naar het belang van werk-privé beleid bestaat grotendeels uit 

casestudies en komt voornamelijk uit Angelsaksische landen (Den Dulk & Peper, 2007). In 

Angelsaksische landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is de 

overheidsbemoeienis beperkt en wordt het bieden van werk-privé beleid overgelaten aan de vrije 

markt. Werk-privé beleid wordt door organisaties in deze landen doorgaans benaderd vanuit het 

‘business case’ perspectief dat het belang van de organisatie voorop stelt. Vanuit deze visie 

kiezen organisaties ervoor werk-privé beleid te introduceren als de opbrengsten de kosten voor 

de organisatie overstijgen (Rapoport et al., 2002). Het introduceren van werk-privé beleid vanuit 

een normatief vertrekpunt, om bijvoorbeeld universele waarden als gelijkheid en diversiteit te 

waarborgen, komt in deze landen relatief weinig voor (Kossek & Friede, 2006; Roper, et al., 2003). 

De vraag is of de bevindingen uit deze landen ook gelden in andere institutionele contexten 

(Poelmans, 2005). 

Europees vergelijkend onderzoek van Den Dulk (2001) en Evans (2001) laat zien dat het type 

verzorgingstaat, de economische situatie en arbeidsmarktcondities een grote rol spelen in de 

mate en het soort werk-privé regelingen die organisaties bieden. Het onderzoek van Den Dulk 
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(2001) laat zien dat in Nederland het combineren van werk en privé nog een relatief recente 

ontwikkeling is die pas vanaf de jaren negentig door de overheid is gestimuleerd. In tegenstelling 

tot andere Europese landen wordt het bieden van werk-privé regelingen in Nederland gezien als 

een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid, werkgevers en werknemers. Van 

werkgevers wordt verwacht dat zij een duidelijke bijdrage leveren. 

Nederlandse organisaties bieden eind jaren negentig relatief vaak financiële 

ondersteuning voor kinderopvang en de mogelijkheid tot het gebruik van flexibele arbeidstijden. 

In tegenstelling tot de Angelsaksische landen lijken Nederlandse organisaties minder 

vooruitstrevend in het bieden van verlofregelingen naast de bestaande overheidsvoorzieningen, 

zoals ouderschapsverlof en sabatticals (Den Dulk, 2001; Evans, 2001). In Nederland zijn 

ouderschapsverlof en sabatticals, met uitzondering van de overheid, onbetaalde verlofregelingen 

(Keuzenkamp, 2006). 

Vanaf 1 januari 2007 is het voor organisaties wettelijk verplicht financiële ondersteuning 

ten behoeve van kinderopvang te bieden. (Wet Kinderopvang, 2007). In de periode van 1992 en 

2005, toen het bieden van ondersteuning bij kinderopvang nog een vrijwillige keuze was van 

werkgevers, steeg het aantal organisaties met een kinderopvangregeling van acht tot 42 procent. 

Hierbij zijn duidelijke verschillen tussen organisaties en sectoren, waarbij grote organisaties en 

organisaties in de publieke sector vooroplopen (Bekker, et al., 2006; Den Dulk, 2001). Van de 

organisaties in de publieke sector bood 88 procent in 2005 een kinderopvangregeling. Voor 

organisaties in de bouwnijverheid en transport sector bedroeg dit percentage in datzelfde jaar 

slechts 30 procent (Bekker, et al., 2006). 

Ten aanzien van deeltijdwerk loopt Nederland in Europa zowel voor mannen als voor 

vrouwen voorop. In Nederland heeft 21 procent van de mannelijke en 73 procent van de 

vrouwelijke werknemers een deeltijdbaan. Ondanks dit hoge percentage deeltijders is de helft 

van de Nederlandse werkgevers van mening dat deeltijdwerk coördinatie- en 

managementproblemen oplevert. Van de werkgevers vindt 60 procent dat deeltijdwerk niet 

samengaat met een leidinggevende functie en is 31 procent van mening dat het bieden van werk-

privé beleid de organisatie meer kost dan oplevert (Van der Lippe, 2004). Ook het onderzoek van 

Remery et al. (2002) toont aan dat de meeste werkgevers geen rechtstreeks voordeel zien van 

werk-privé beleid voor hun organisatie. Men is echter niet ongevoelig voor de wens van 

werknemer om werk en privé beter te combineren. Door de hoge arbeidsconjunctuur worden 

organisaties geconfronteerd met het feit dat werknemers eisen stellen op dit punt. Werkgevers 

zien werk-privé beleid echter eerder als een noodzakelijk ‘kwaad’ in plaats van als iets waarop zij 
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zich als organisatie willen profileren. Vanuit deze pragmatische houding hebben organisaties 

geen behoefte om op het terrein van werk-privé beleid ‘koploper’ te zijn. Als zij zich als 

organisatie willen profileren doen zij dat liever via het bieden van opleidingsmogelijkheden en 

carrièrekansen dan middels flexibele arbeidstijden, deeltijdwerk en verlofregelingen. Ondanks 

deze pragmatische houding zijn werk-privé regelingen in Nederland binnen veel organisaties 

vanzelfsprekender geworden (Remery, et al., 2002). De huidige aandacht voor werk-privé beleid 

in het publieke debat, het stijgend aantal overheidsregelingen en de toenemende krapte op de 

arbeidsmarkt stelt de vraag of met het verstrijken van de tijd de houding van organisaties ten 

aanzien van werk-privé beleid is veranderd (Bekkers, et al., 2006; CBS, 2008; Keuzenkamp, 2006).

Om de verschillen tussen organisaties beter te kunnen verklaren kennen meerdere 

onderzoekers HR managers een centrale rol toe (Den Dulk, 2001; Millikens, et al., 1998; Mullins, 

2008; Remery et al., 2002). HR managers houden zich bezig met het personeelsbeleid waardoor 

het aannemelijk is dat hun visie van belang is voor de introductie van werk-privé beleid. Zo 

stellen Morgan & Milliken (1992) dat organisaties verschillend kunnen reageren doordat HR 

managers de veranderingen ten aanzien van werk en privé niet altijd waarnemen en/of als een 

relevant issue voor de organisatie interpreteren. Ook in het Nederlandse onderzoek naar werk-

privé beleid in organisaties zijn doorgaans HR managers ondervraagd (Bekker, et al., 2006; Den 

Dulk, 2001; Remery, 2002). Alleen in het onderzoek van Van der Lippe (2004) is daadwerkelijk de 

visie van topmanagers onderzocht.

3  Theoretische noties

Vanuit welk perspectief kiezen Nederlandse topmanagers ervoor werk-privé beleid te 

implementeren? Een onderzoekstraditie uit met name de Verenigde Staten stelt het zogenaamde 

‘business case’ perspectief centraal (Appelbaum et al., 2005; Kossek & Friede, 2005). Dit 

perspectief stelt het belang van de organisatie voorop. In de overweging om werk-privé beleid te 

introduceren wordt de nadruk gelegd op de effecten van deze voorzieningen voor de organisatie. 

Topmanagers erkennen de behoefte van werknemers aan een betere balans tussen werk en privé, 

maar zien geen rechtstreeks voordeel van werk-privé beleid voor hun organisatie (Rapoport et 

al., 2002). Vanuit deze instrumentele benadering zullen topmanagers de te investeren tijd, geld en 

energie tot het minimale beperken (Cully at al., 1999; Lautsch et al., 2004). Alleen als de baten de 

kosten overstijgen kiezen topmanagers ervoor werk-privé beleid te introduceren (Den Dulk & 

Peper, 2006). Dit zou het geval kunnen zijn als het bieden van werk-privé beleid talentvolle 

werknemers werft of bindt aan de organisatie, werknemers betere prestaties leveren of in ruil 
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voor de tegemoetkoming van de organisatie meer betrokkenheid tonen bij het bedrijf 

(Appelbaum et al., 2005; Kossek & Friede, 2006). Het zien van werk-privé beleid als een 

instrument voor sociale uitruil sluit aan op de social exange theorie (Lambert, 2000). Vanuit deze 

theorie komt de organisatie tegemoet aan de wensen van werknemers, maar verwacht zij in ruil 

voor de mogelijkheden die de organisatie biedt een tegenprestatie van werknemers. In ruil voor 

werk-privé beleid wordt verwacht dat werknemers gemotiveerd zijn, initiatief tonen en 

meedenken in het belang van de organisatie (Settoon et al., 1996). 

Een ander managementperspectief om werk-privé beleid te introduceren is de ‘social 

justice case’. Vanuit universele waarden als gelijkheid en diversiteit zien topmanagers het bieden 

van werk-privé beleid als hun morele verantwoordelijkheid. Vanuit deze gedachte wordt vaak de 

nadruk gelegd op het terugdringen van discriminatie van vrouwen op de werkvloer. Dit kan 

zowel gaan over ongelijke behandeling van vrouwen als de gedachte dat er te weinig rekening 

wordt gehouden met de omstandigheden waar vrouwen in verkeren (Liff, 1997). Topmanagers 

die vanuit deze gedachte werk-privé beleid introduceren willen daarmee bijdragen aan het 

welzijn van (een achtergestelde groep) werknemers (Lewis & Lewis, 1996). 

Recentelijk wordt vanuit het HR management steeds meer benadrukt dat economische en 

sociale belangen elkaar niet hoeven tegen te spreken. In tegenstelling tot de twee voorgaande 

perspectieven, stelt het perspectief van de ‘duale agenda’ dat organisaties met het bieden van 

werk-privé beleid een win-win situatie kunnen creëren. Vanuit dit perspectief wordt het bieden 

van werk-privé beleid gezien als een methode om gelijktijdig het economische belang van de 

organisatie en het welzijn van werknemers te behartigen (Rapoport et al., 2002). Werknemers 

krijgen de ruimte om werk en privé beter op elkaar af te stemmen, waardoor zij energie 

overhouden en gemotiveerder zijn. De ruimte die de organisatie hen geeft moedigt werknemers 

aan meer betrokkenheid bij de organisatie te tonen. Dit managementperspectief om werk-privé 

beleid te bieden sluit aan op het creëren en behouden van een gezonde arbeidsorganisatie, 

waarin sociale en economische duurzaamheid hand in hand gaan (Cernigoj Sadar, 2005; McHugh 

& Brotherton, 2000). 

Het is de vraag vanuit welke notie Nederlandse topmanagers aankijken tegen de 

veranderende relatie tussen werk en privé en werk-privé beleid. Bestaand onderzoek toont aan 

dat dit mede afhangt van het soort organisatie waaraan zij leiding geven (Bekker et al., 2006; Den 

Dulk, 2001; Millikens, et al., 1998; Remery, et al., 2002;). In onderzoek dat probeert te verklaren 

waarom organisaties in bepaalde sectoren actiever zijn op het gebied van werk-privé beleid dan 

anderen wordt vaak gebruik gemaakt van twee theoretische invalshoeken: de (neo) institutionele 
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benadering en de rationele-keuzetheorie (Appelbaum et al., 2005; Den Dulk, 2001; Poelmans, 

2005). 

De (neo) institutionele benadering stelt dat organisaties zich bevinden in een omgeving 

waarin zij zich moeten gedragen volgens de heersende regels, normen en sociale verwachtingen 

(Goodstein, 1994; Ingram & Simons, 1995; Kossek et al., 1994; Lewis, 1997; Millikens et al., 1998). 

In de Nederlandse samenleving bestaat door het stijgend aantal werkende vrouwen en 

tweeverdieners een toenemende druk op organisaties om werk-privé beleid te ontwikkelen 

(Portegijs, 2006; CBS, 2008). De (neo) institutionele theorie heeft als uitgangspunt dat organisaties 

gehoor geven aan institutionele druk om hun sociale legitimiteit te waarborgen (Millikens et al., 

1998). 

De rationele-keuzetheorie stelt doelgerichte actoren centraal. Op basis van een kosten-

baten afweging beslissen zij of de organisatie gebaat is bij het bieden van werk-privé beleid. Het 

uitgangspunt van de rationele-keuzetheorie is dat actoren kiezen voor de optie die de organisatie 

het meest oplevert en het minst kost (Coleman, 1990). Deze kosten-baten afweging wordt zowel 

bepaald door kenmerken van de organisatie als de institutionele context waarin organisaties zich 

bevinden (Den Dulk 2001; Van der Lippe, 1993). 

In een institutionele context waar werk-privé beleid al geruime tijd wordt gestimuleerd is 

te verwachten dat topmanagers zich eerder conformeren naar de normatieve omgeving of 

besluiten dat aanpassing aan de institutionele druk de organisatie het meest oplevert (Den Dulk, 

2001; Goodstein, 1994; Millikens et al., 1998;). Binnen een institutionele context waar werk-privé 

beleid relatief nieuw is en nog niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd is daarentegen te 

verwachten dat kenmerken van de organisatie een belangrijkere rol spelen in de afweging van 

topmanagers om dergelijk beleid te introduceren (Den Dulk, 2001; Tolbert & Zucker, 1996;). 

In organisaties met veel vrouwen en andere werknemers die werk en zorg combineren, 

worden bedrijven zelf vaak met werk-privé conflicten van werknemers geconfronteerd. In die 

organisaties levert het bieden van werk-privé beleid de organisatie relatief veel op waardoor te 

verwachten is dat topmanagers hier eerder voor zullen kiezen (Den Dulk, 2001; DiMaggio & 

Powel, 1991). Ook de grootte van de organisatie heeft een positieve invloed op de introductie van 

werk-privé beleid (Den Dulk, 2001; Goodstein, 1994; Morgan & Milliken, 1992; SZW, 1992; 1997). 

In grote organisaties zijn meer werknemers die druk kunnen uitoefenen op de topmanager om 

een goede balans tussen werk en privé te ondersteunen. Bovendien zijn de kosten voor de 

introductie van nieuw beleid per werknemer relatief laag en zorgt de zichtbaarheid van een grote 

organisatie ervoor dat de introductie van werk-privé beleid bijdraagt aan een imago als sociale 
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werkgever (Osterman, 1995). Kennisorganisaties zijn een ander voorbeeld. Zij zijn afhankelijk zijn 

van werknemers die beschikken over veel menselijk kapitaal waar de organisatie bovendien veel 

in investeert. Vertrek van deze werknemers en inwerken van nieuwe is hierdoor aanmerkelijk 

kostbaarder dan het vervangen van ongeschoold personeel (Remery et al., 2002). Als werk-privé 

beleid kan bijdragen aan het binden van werknemers aan de organisatie zal dit 

kennisorganisaties meer opleveren dan organisaties die werken met ongeschoold personeel. Ook 

de positie op de arbeidsmarkt is naar verwachting van invloed op de kosten-baten afweging van 

topmanagers. In sectoren waar nieuw personeel schaars is kunnen organisaties zich soms 

onderscheiden van de concurrentie door het bieden van ruimere regelgeving op het gebied van 

werk en privé (Den Dulk, 2001; Remery et al., 2002). 

Uit het onderzoek naar de kosten en baten van werk-privé beleid blijkt echter dat de kosten van 

organisaties zelden in kaart worden gebracht. Effecten zijn vaak gebaseerd op de perceptie en 

persoonlijke waarden van managers en werknemers (Appelbaum et al., 2005; Den Dulk, 2001; 

Remery, 2002;). Ook vanuit de (neo) institutionele benadering wordt gesuggereerd dat 

persoonlijke factoren van betekenis kunnen zijn voor het belang dat topmanager toekennen aan 

werk-privé beleid. Dit zou met name het geval zijn wanneer werk-privé beleid nog niet als 

vanzelfsprekend wordt beschouwd binnen de institutionele context (Blair-Loy & Wharton, 2002). 

Naast de institutionele context en kenmerken van de organisatie waaraan topmanagers 

leiding geven zou het zo kunnen zijn dat de persoonlijke ervaringen van topmanagers mede 

bepalend zijn voor de manier waarop zij aankijken tegen werk-privé beleid (Deaux, 1993; 

Hopkins, 2005). De social identity theorie gaat ervan uit dat de persoonlijke ervaring van 

topmanagers met het combineren van werk en privé van invloed is op het belang dat zij hechten 

aan werk/privé beleid voor de organisatie (Ashforth & Mael, 1989). Topmanagers die zelf werk 

en zorg combineren zullen zich beter kunnen identificeren met werknemers die naast het werk 

voor de kinderen zorgen en de problemen die dat met zich meeneemt eerder herkennen 

(Hopkins, 2005). Vanuit deze theorie is te verwachten dat de mate waarin topmanagers zich 

persoonlijk kunnen identificeren met werknemers die werk en zorg combineren een rol speelt in 

het belang dat topmanagers hechten aan werk-privé beleid voor de organisatie. Vrouwelijke 

topmanagers combineren vaker werk en zorg waardoor te verwachten is dat vrouwelijke 

topmanager meer belang hechten aan  werk-privé beleid (Galinsky, 2007; Parker & Allen, 2002).
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4  Methode

Voor de dataverzameling van dit onderzoek zijn 24 semi-gestructureerde interviews gehouden 

met topmanagers in Nederland. De topmanagers zijn geselecteerd op kenmerken die naar 

verwachting van invloed zijn op hun visie ten aanzien van werk-privé beleid. Dat zijn: sekse, 

grootte van de organisatie, sector, aard van de werkzaamheden en samenstelling van het 

personeelsbestand (Bexell & Olofsson, 2005; Den Dulk, 2001; DiMaggio & Powel, 1991; Galinsky, 

2007; Goodstein, 1994; Morgan & Milliken, 1992; Parker & Allen, 2002; Remery et al., 2002). 

In totaal zijn 29 topmanagers voor het onderzoek benaderd, van wie er vijf niet hebben 

gereageerd. Dit betrof twee topmanagers uit de detailhandel, één van een bouwbedrijf, één van 

een ziekenhuis en één uit het onderwijs. Met twee van hen is telefonisch contact geweest. De

directeur van het bouwbedrijf gaf aan nooit mee te werken met onderzoek, de vrouwelijk 

directeur van een grote middelbare school had geen tijd. 

De 24 topmanagers die deelgenomen hebben aan het onderzoek zijn directeur, lid van de 

Raad van Bestuur, CEO of directielid van een afdeling van de organisatie die direct 

verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur. Zij geven leiding aan organisaties in de 

financiële dienstverlening, gezondheidszorg, openbaar bestuur, bouw, detailhandel, zakelijke 

dienstverlening, onderwijs, communicatie, semi-overheid en overige dienstverlening. Zeven 

geven leiding aan een midden/klein bedrijf (11-200 werknemers) en achttien aan een grote 

organisatie. In dit onderzoek zijn de grote organisaties oververtegenwoordigd aangezien de 

meerderheid van de beroepsbevolking werkt in een grote organisatie (Van der Lippe, 2004). Vijf 

van de 24 topmanagers zijn van het vrouwelijk geslacht (zie tabel 1). In dit paper wordt het 

geslacht van de topmanagers alleen expliciet te benoemd als het een vrouw betreft.

De interviews zijn afgenomen in de periode van april tot juni 2008 met behulp van een 

topic-lijst. Ter introductie is uitgelegd wat verstaan wordt onder een gezonde organisatie. Om 

veranderingen in de relatie tussen werk en privé goed in kaart te brengen is de topmanagers niet 

alleen gevraagd de huidige situatie te beschrijven, maar ook terug en vooruit te kijken. Als eerste 

is gevraagd wat volgens hen op dit moment belangrijke ontwikkelingen zijn voor de organisatie, 

hoe deze samenhangen met het creëren en behouden van een gezonde organisatie en welke rol 

de veranderende relatie tussen werk en privé daarbij speelt. Ten tweede is gevraagd welke 

veranderingen zij zien in vergelijking tot tien jaar geleden en hoe zij zelf hun werk-privé balans 

vormgeven. Ten derde is gevraagd wat zij vinden van huidige werk-privé regelingen en of hun 

mening wordt gedeeld door andere topmanagers binnen de organisatie en in dezelfde sector. Ten 

vierde is gevraagd hoe zij hun mening kenbaar maken, of ze het beleid controleren en eventueel 
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beleid hebben geïntroduceerd. Als laatste is gevraagd wat volgens hen de voornaamste 

uitdagingen zijn voor een gezonde organisatie in de toekomst en de rol die de veranderende 

relatie tussen werk en privé daarbij speelt.

Een vaak genoemd nadeel van eenmalige interviews is dat mensen sociaal gewenste 

antwoorden geven (Boeije, 2005:147; Silverman, 1998). Dit nadeel wordt versterkt doordat 

topmanagers vanuit hun positie gewend zijn zich op een goede manier te presenteren. Om 

desondanks het risico op sociaal gewenste antwoorden zoveel mogelijk uit te sluiten is tijdens het 

interview de tijd genomen om een goede interviewrelatie op te bouwen waarin de participant 

vrijuit kon spreken. De visie van de topmanagers is op verschillende manieren uitgevraagd en 

waar mogelijk onderbouwd door gedragingen. De getranscribeerde interviews zijn door 

meerdere onderzoekers op interne consistentie, overeenkomst met andere interviews en 

bevindingen uit bestaand onderzoek vergeleken. Uit deze analyse blijkt dat het onwaarschijnlijk 

is dat sociaal wenselijke antwoorden de resultaten van het onderzoek hebben beïnvloed.

Alle interviews zijn opgenomen met een audiorecorder en getranscribeerd. Met behulp 

van het programma MAXqda2007 zijn de getranscribeerde interviews gecodeerd. Het coderen 

van interviews is een methode die ontwikkeld is binnen de gefundeerde theorie benadering en 

erg geschikt om de visies van mensen en veranderingen in organisaties systematisch in kaart te 

brengen (Callan; 2006; Glaser and Strauss, 1967; Locke, 2001:95). 

In de eerste fase van het coderen zijn de relevante fragmenten voor het beantwoorden van 

de vraagstelling uit de eerste tien interviews gelabeld. Op deze manier is een lijst met codes 

ontstaan waarin codes voorkomen als: ‘werk en privé meer verweven’, ‘vaker een vaderdag’, 

‘vrijheid en verantwoordelijkheid’, ‘balans prima;  maar commitment’, ‘werk-privé beleid; stug’. 

Op het moment dat alle relevante data door een code werd gedekt, is op zoek gegaan naar 

clusters van codes die bij elkaar horen en zijn hoofd- en subcodes onderscheiden. Zo zijn de 

volgende hoofdcodes ontstaan: ‘veranderingen tussen werk en privé’, ‘gezonde organisatie’, 

‘belang werk-privé beleid’, ‘strategie’, ‘overheidsbeleid’, ‘persoonlijk’, ‘mening kenbaar’. Op zoek

naar de verbanden in de interviews kwam naar voren dat de topmanagers van de eerste tien 

interviews op verschillende manieren aankijken en omgaan met werk-privé beleid. Bij de 

volgende acht interviews die zijn afgenomen is geverifieerd in welke mate de visie van deze 

topmanagers aansloot op de eerder gevonden visies. Dit bleek volledig het geval. De enige 

uitzondering waren twee vrouwelijke topmanagers. Zij deelden één van de visies, maar kozen 

vanuit die visie voor een andere strategie ten aanzien van werk-privé beleid. De verschillende 
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visies van de topmanagers worden in de resultatensectie beschreven. De afwijkende strategie van 

de twee vrouwelijke topmanagers is hierin opgenomen.

Ook de laatste zes interviews konden worden ondergebracht onder de bestaande codes. 

Aangezien deze nieuwe interviews geen nieuwe informatie meer opleverden was het punt van 

saturatie bereikt en is het proces van dataverzameling beëindigd (Boeije, 2005). Om de validiteit 

van het onderzoek te vergoten is gedurende het hele onderzoek gebruik gemaakt van peer 

debriefing waarbij een kritisch panel het onderzoeksproject heeft gecontroleerd.

Tabel 1: kenmerken respondenten

Sector Functie Sekse Omvang van organisatie

Gezondheidszorg Lid Raad van Bestuur ziekenhuis man > 5.000

Gezondheidszorg Directeur verpleeghuis man 3.000

Gezondheidszorg Directeur onderzoeksinstituut vrouw 200

Openbaar bestuur Directeur-generaal Ministerie man 2.000

Openbaar bestuur Directeur Zorg, Welzijn en Veiligheid 

Gemeente

vrouw 3.000

Openbaar bestuur Directeur-generaal Ministerie man 3.000

Bouw Directeur bouwbedrijf man 350

Bouw Lid Raad van Bestuur bouwbedrijf man 5.000

Bouw Directeur Meubelbedrijf man 11

Zakelijke dienstverlening Lid Maatschap Advocatenkantoor vrouw 50

Zakelijke dienstverlening Lid Maatschap Advocatenkantoor man 35

Zakelijke dienstverlening Chief Technical Officer IT bedrijf man 25

Zakelijke dienstverlening Directeur IT bedrijf man 60

Zakelijke dienstverlening Lid Raad van bestuur adviesbureau man 450

Zakelijke dienstverlening Directeur Adviesbureau vrouw 35

Financiële dienstverlening Lid Raad van Bestuur 

Verzekeringsmaatschappij

man >5.000

Financiële dienstverlening Voorzitter Raad van Bestuur Bank man > 5.000

Financiële dienstverlening Lid Raad van Bestuur Bank man > 5.000

Financiële dienstverlening Lid Raad van Bestuur 

Verzekeringsmaatschappij

man > 5.000

Communicatie Financieel directeur Telecombedrijf man 3000

Onderwijs Voorzitter grote onderwijsinstelling vrouw > 5.000

Semi-overheid Directeur Management Development man 2.600

Detailhandel Chief Executive Officer winkelbedrijf man 670

Overige dienstverlening Korpschef man > 5.000
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5  Resultaten

Veranderende relatie tussen werk en privé 

De geïnterviewde topmanagers geven allen aan dat zij in de afgelopen tien jaar veranderingen 

hebben zien optreden in hoe werknemers aankijken tegen de relatie tussen werk en privé. 

De topmanagers merken op dat waar het ‘vroeger altijd om het geld ging’(CEO winkelbedrijf), 

werknemers en met name tweeverdieners voor hun geluk steeds meer belang hechten aan een 

goede balans tussen werk en privé. In vergelijking met tien jaar geleden zien zij dat mannen meer 

gebruik zijn gaan maken van werk-privé beleid. Hoewel vrouwen nog steeds de grootste 

gebruikers zijn van deeltijdwerk, thuiswerken, verlofregelingen en flexibele arbeidstijden, valt de 

topmanagers op dat ook ‘mannen soms andere keuzes maken’ (voorzitter raad van bestuur bank).

Om werk en zorg beter met de partner te kunnen combineren zien zij dat mannen vaker kiezen 

voor een 32-urige werkweek of een dag thuiswerken. Het belang dat met name mannelijke 

werknemers toekennen aan de balans tussen werk en privé verschilt, overeenkomstig met het 

onderzoek van Breedveld & Van den Broek (2003), per generatie. Een CEO van een winkelbedrijf 

zegt hierover: 

“In de generatie die nu richting pensioen gaat is men er eigelijk nog trots op als je 80 uur per week 

werkt. De vrouw is thuis bij de kinderen. De jonge generatie is daar niet meer trots op. Die is er 

juist trots op als die zijn werk goed doet. Die wil best eens een extra inspanning leveren, maar die 

gelooft dat die beter werkt als die ook de balans vindt privé, thuis met zijn partner en kinderen. Dat 

is gewoon een hele andere afweging”.

In reactie op het belang dat werknemers hechten aan een goede balans tussen werk en privé 

merken topmanagers op dat werk-privé regelingen steeds formeler worden. Regelingen als 

verlof, thuiswerken en flexibele arbeidstijden zijn, in tegenstelling tot tien jaar geleden, in de 

meeste organisaties opgenomen in het arbeidsvoorwaardenpakket. Deze bevinding komt 

overeen met onderzoek van Bekker, et al.(2006) en Remery et al. (2002). 

Een andere verandering die de topmanagers waarnemer zijn de vervagende grenzen 

tussen werk en privé. Flexibele arbeidstijden, thuiswerken en continue bereikbaarheid zorgen 

ervoor dat werknemers overal en altijd kunnen werken en het werk meer verweven is met de 

verantwoordelijkheden in het privé-leven. Een lid uit de raad van bestuur van een adviesbureau 

zegt hierover: 
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“Ze [werknemers] (C.W.) vinden dat ze privé ook leuke en kwalitatief goede dingen moeten doen. 

Maar wanneer ze dat doen, dat staat veel losser. Dus het is niet meer zo dat ze zeggen van nou, 

zaterdag en zondag is het privé en de rest van de week is werken. Nee, dat kan prima door elkaar 

heen lopen”.

De mate waarin bovengenoemde veranderingen zich voordoen verschilt echter per organisatie. 

Topmanagers uit de it en bouwsector merken op dat, met uitzondering van (vrouwelijk) 

ondersteunend personeel, in hun organisatie sprake is van ‘een machocultuur waar de mannen 

extreem lange dagen maken en erg geld gedreven zijn’ (lid raad van bestuur bouwbedrijf). In die 

organisaties is de zorg voor de kinderen nog duidelijk een vrouwentaak en worden mannen niet 

gestimuleerd hierin te participeren. De directeur van een bouwbedrijf zegt hierover: 

“Mannen werken en de vrouwen zorgen thuis voor de kinderen. Als je zegt: ik ga naar huis, ik ga 

mijn kinderen ophalen, dan wordt dat niet gewaardeerd. Dan kijken ze je aan of je een mietje bent

of zo. Niet goed bij je hoofd bent”. 

In andere sectoren zoals het openbaar bestuur en de gezondheidszorg nemen topmanagers 

daarentegen waar dat binnen de organisatie ‘heel veel vrouwen, maar ook mannen in deeltijd werken 

en gebruik maken van flexibele werktijden’ (vrouwelijk directeur ZWV gemeente).

Naast verschillen tussen organisaties merken de meeste topmanagers op dat ‘managers en 

mensen die snel willen groeien’ (voorzitter raad van bestuur bank) momenteel nog weinig gebruik 

maken van werk-privé beleid, maar dat daar langzaam verandering in komt. Een lid uit de 

maatschap van een advocatenkantoor zegt hierover: 

“De mensen die daar [carrière] (C.W.) sowieso niet zoveel behoeften aan hadden, die konden al lang 

vier dagen werken. Maar wat je nu ziet. Dat de mensen die wat streberiger zijn, die graag door 

willen, dat die soms ook een dag in de week vrij willen zijn. Daar heb ik voorbeelden van. Die 

nemen ook verlof op en dat wordt dan geaccepteerd ”.

Concluderend signaleren de geïnterviewde topmanagers een algemene trend waaruit blijkt dat 

voor werknemers de balans tussen werk en privé belangrijker is geworden. Naast vrouwen zien 

zij dat steeds meer mannen gebruik maken van werk-privé beleid. Werk-privé beleid lijkt minder 
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een vrouwenissue dan voorheen. In de veranderingen die topmanagers waarnemen zijn wel 

duidelijke verschillen tussen het soort organisatie waar zij leiding aan geven, generaties, 

functieniveaus. Het gebruik van werk-privé beleid in traditionele mannensectoren, door 

managers en oudere generaties werknemers blijft achter. 

Drie visies

Uit de analyse van de interviews komt naar voren dat de topmanagers vanuit drie verschillende 

visies aankijken tegen en omgaan met de veranderende relatie tussen werk en privé en werk-

privé beleid. De eerste visie is eigenlijk een afwijzende houding waarin het kostwinners principe 

centraal staat. De tweede visie ondersteunt een goede balans tussen werk en privé, maar 

verwacht in ruil daarvoor betrokkenheid van werknemers. De derde visie laat de werk-privé 

balans over aan de eigen verantwoordelijkheid van werknemers zolang zij voldoen aan de 

prestatienorm.

Breadwinner culture: Werk-privé beleid, liever niet

Met name topmanagers in de bouw en it-sector zien het bieden van werk-privé beleid in eerste 

instantie niet als een meerwaarde voor een gezonde organisatie. Zij vinden dat ‘om de boel gezond 

te houden je geld nodig hebt’ (directeur bouwbedrijf) en iemand die fulltime werkt en continue 

aanwezig is de organisatie financieel het meest oplevert. Zij willen ‘het gevoel hebben dat ze op ieder 

moment een instructie kunnen geven of iets uit handen kunnen geven aan mensen’(lid maatschap 

advocatenkantoor). En dat werkt het beste als je met elkaar aanwezig bent. ‘Met elkaar kunt praten. 

Samen hard werken en een cultuur scheppen waarin je gezamenlijk het gevoel hebt dat je verantwoordelijk 

bent voor het eindproduct’ (CTO it-bedrijf).

De visie van deze topmanagers ten aanzien van werk-privé beleid zorgt ervoor dat zij 

heel terughoudend zijn in het toestaan van deeltijdwerk, verlofregelingen of thuiswerken. De 

topmanagers vinden het vervelend als klanten bellen voor iemand die er niet is. Ze vinden het 

lastig om vervanging te zoeken voor werknemers die tijdelijk afwezig zijn. Thuiswerken zien ze 

als nadelig voor het creëren van een cultuur waarin je samen doorwerkt totdat het af is. Toch 

staan zij momenteel het gebruik van werk-privé beleid beperkt toe. De reden die zij hiervoor 

noemen is de schaarste op de arbeidsmarkt. Een directeur van een meubelbedrijf zegt hierover: 

“In deze tijden van een hoge arbeidsconjunctuur, als je dan echt een goede hebt die dan de eis heeft 

vier dagen te werken, dan accepteer je dat wel. Maar als de mannen voor de poort zouden staan en 
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je hebt het voor het uitzoeken. Tuurlijk kies je dan voor vijf dagen. Het is makkelijker plannen en 

mensen zijn er”.

Vanuit deze visie wordt een vierdaagse werkweek of incidenteel thuiswerken doorgaans alleen 

toegestaan aan talentvolle werknemers die de topmanagers willen werven of behouden voor de 

organisatie. Topmanagers in de it-sector benadrukken dat zij als organisatie veel investeren in 

hun medewerkers, waardoor zij er alles aan doen om die medewerkers vast te houden voor de 

organisatie. ‘En dan moet je wel flexibel zijn richting het personeelslid’ (directeur it-bedrijf). Maar die 

flexibiliteit geldt vanuit deze visie uitsluitend voor de beste werknemers. Werk-privé beleid 

wordt binnen de organisatie bewust niet gestimuleerd. Werknemers wordt soms expliciet 

gevraagd tegen collega’s niks te zeggen over hun voorkeurspositie. De reden om werk-privé 

regelingen tot het minimale te beperken en niet te promoten is ‘om in de hand te kunnen houden 

hoeveel je extra wilt geven’ (CEO winkelketen). Een lid uit de maatschap van een advocatenkantoor 

zegt hierover: 

 “Iedere leidinggevende zal zeggen: ik weet zelf het beste wat redelijk is. De algemene lijn binnen ons 

kantoor is dat wij zo min mogelijk rechten willen geven, maar zoveel mogelijk gunsten”. 

In tegenstelling tot deeltijdwerk en thuiswerken wordt vanuit deze visie minder negatief 

aangekeken tegen het gebruik van flexibele arbeidstijden. Zolang je er genoeg uren bent en 

aanwezig als anderen je nodig hebben, vinden de topmanagers het prima dat alle werknemers 

daar iets in variëren. Minder positief zijn zij over verlofregelingen zoals ouderschapsverlof en een 

sabattical. Zij benadrukken dat het een voor kleine organisatie heel lastig is om werknemers voor 

een langere periode te vervangen. Maar bovenal vinden zij dat een jaartje er tussen uit ‘zó niet past 

bij de spirit dat je ambitieus met elkaar iets probeert te bereiken’ (CTO it-bedrijf).

Concluderend wordt vanuit deze visie het bieden van werk-privé beleid niet gezien als een 

bijdrage aan een gezonde arbeidsorganisatie. Voor een effectieve organisatie prefereren de

topmanagers werknemers die fulltime werken en fysiek aanwezig zijn. De enige reden om werk-

privé regelingen toe te staan is om, gezien de hoge arbeidsconjunctuur, talentvolle werknemers te 

werven en te behouden voor de organisatie. ‘Maar op het moment dat straks weer een overschot op de 

markt hebben, dan zal het belang van werk-privé beleid verdwijnen’ (directeur it-bedrijf).
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Social exchange: Werk-privé beleid in ruil voor betrokkenheid

De tweede en meest dominante visie hecht meer belang aan een goede balans tussen werk en 

privé. Vanuit deze visie benadrukken topmanagers heel expliciet dat organisaties ‘eigenlijk alleen 

goed kunnen werken als ze mensen hebben die goed in hun vel zitten’ (vrouwelijke directeur 

adviesbureau). Om te zorgen dat de medewerker zich lekker voelt zijn deze topmanagers ervan 

overtuigd dat ‘mensen de ruimte moeten krijgen voor hun eigen ontwikkeling en het vinden van hun 

persoonlijke balans  tussen werk en privé’ (directeur MD transport). Zij zien bovendien dat het geven 

van dat stukje vrijheid voor het vinden van een eigen balans bijdraagt aan hun imago als 

‘aantrekkelijke werkgever in de toekomst’ (DG ministerie). Met het bieden van goede secundaire 

voorwaarden willen zij zich op de schaarse arbeidsmarkt onderscheiden van andere organisaties 

en talentvolle medewerkers werven. Voor de topmanagers in het openbaar bestuur vormt hun 

voorbeeldfunctie en hun taak als overheid om te zorgen dat het medewerkersbestand een goede 

afspiegeling is van de maatschappij, ook een reden om werk-privé beleid te ondersteunen. Zij 

zien dat vrouwen en jonge werknemers veel waarde hechten aan een goede balans tussen werk 

en privé. Het bieden van werk-privé beleid stelt hen zo in staat diversiteit in sekse en leeftijd te 

realiseren. 

Er is echter één belangrijke voorwaarde waar de topmanagers met deze visie het over 

eens zijn. Zij vinden het prima dat werknemers gebruik maken van deeltijdwerk, 

verlofregelingen, thuiswerken en flexibele arbeidstijden als dit bijdraagt aan hun welzijn, maar 

verwachten in ruil voor de mogelijkheden die de organisatie biedt dat werknemers 

betrokkenheid tonen bij de organisatie. De topmanagers verstaan hieronder dat werknemers zich 

verbonden voelen bij de organisatie en gemotiveerd zijn zich voor de organisatie in te zetten. Dit 

houdt in dat werknemers voor noodgevallen bereikbaar zijn in hun vrije tijd, inspringen voor 

collega’s als het werk erom vraagt en soms een vrije dag opgeven voor een belangrijke afspraak. 

Een voorzitter van de raad van bestuur van een bank zeg hierover:

“Ik heb er absoluut begrip voor als mensen meer tijd voor zichzelf willen reserveren of voor privé, 

alleen wat ik wel verwacht is dat als er echt iets onder druk moet gebeuren dat de flexibiliteit 

aanwezig is om dan even van programma te veranderen”.

Vanuit deze visie wordt verwacht dat werknemers af en toe tijd maken voor een praatje met 

collega’s en niet altijd stipt op tijd naar huis verdwijnen. “Soms een keertje mag je ook wel eens een 

uurtje van je eigen tijd wat drinken met collega’s. Omdat ik verwacht dat je geïnteresseerd bent’
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(vrouwelijk directeur ZWV gemeente). Zij vinden dat werknemers moeten beseffen dat werken 

een persoonlijke keuze is. Dat werken ook leuk is en niet alleen een gunst die je aan de werkgever 

verleent. Vanuit deze visie vinden de topmanagers het prima als je wat later komt omdat je zoon 

ziek is of je je dochter naar paardrijden brengt, maar verwachten anderzijds dat je er bent als het 

werk dat van je vraagt. Een lid uit de raad van bestuur van een bank zegt hierover:

“Werk-privé beleid houdt ook in dat je je niet moet afsluiten van je verantwoordelijkheden. Als je 

hier zit en er is iets met je kind dan vinden wij het normaal dat je naar huis gaat om voor dat kind 

te zorgen. Als je thuis bent voor je kind en dat kind is oké en er gebeurd hier iets, dan vinden wij 

het net zo normaal dat je even terugkomt of er even aandacht aan besteed. Mensen moeten die 

wederzijdse flexibiliteit kunnen opbrengen”. 

Enerzijds biedt je als werkgever de flexibiliteit voor betere balans tussen werk en privé. 

Anderzijds verwacht je als werkgever dat werknemers ook die flexibiliteit en betrokkenheid 

tonen ten aanzien van de organisatie. Helaas merken topmanagers met deze visie dat niet 

iedereen die flexibiliteit kan of wil tonen. Een vrouwelijk directeur van een adviesbureau zegt 

hierover: 

“Mensen die dat niet kunnen of willen, die lopen daar op stuk. Want dat blijft een bron van irritatie 

over en weer. Aan de werknemerskant wordt gedacht: O, dan vragen zij het weer, ze weten toch 

dat ik op de woensdag vrij ben. En aan de ander kant heb ik zo iets van jeetje. Dit is ons werk. Die 

klant roept: Ik wil jou graag voor die training en niet iemand anders”. 

Vanuit deze visie wordt gesignaleerd dat voor werknemers die zich uitsluitend richten op hun 

eigen taken, geen tijd hebben voor een praatje met collega’s en zich stug vasthouden aan hun 

vrije dagen, werk-privé beleid een averechts effect heeft op de effectiviteit van de organisatie. 

‘Terwijl je mensen zo graag betrokken houdt glijden ze als het ware weg van de organisatie’ (voorzitter 

raad van bestuur bank). Ze zijn niet op de hoogte van ontwikkelingen binnen de organisatie, 

collega’s weten ze niet te vinden en ze worden minder snel voor opdrachten gevraagd. 

Om te waarborgen dat werknemers betrokken blijven stellen topmanagers in de 

financiële en zakelijke dienstverlening steeds vaker die betrokkenheid expliciet als voorwaarde 

voor het gebruik van werk-privé beleid. Degene die deze flexibiliteit en motivatie niet toont 

wordt thuiswerken, flexibele werktijden en deeltijdwerk simpelweg ontzegd. Voor topmanagers 
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in de publieke sector ligt dit wat ingewikkelder. Door de ruime regelgeving vanuit de overheids-

cao hebben topmanagers in het openbaar bestuur en gezondheidszorg te accepteren dat 

werknemers zich beroepen op hun recht om gebruik te maken van werk-privé beleid. Liever 

zagen zij dat de overheids-cao iets meer ruimte bood om voorwaarden te kunnen stellen aan 

flexibiliteit en betrokkenheid, zodat ze van iemand kunnen eisen dat hij in ruil voor de geboden 

flexibiliteit op een vrije dag telefonisch bereikbaar is of inspringt als het werk dat van hem vraagt. 

De topmanagers in de publieke sector laten persoonlijk wel merken dat zij het onacceptabel 

vinden dat sommige vrouwen de thuissituatie altijd laten voorgaan, mensen geen tijd hebben 

voor een praatje met collega’s of zich stipt aan hun werktijden houden. Een vrouwelijk directeur 

ZWV van een gemeente zegt hierover:

“Midden in de lezing van die Amerikaan staan de mensen op, want vier uur is hun tijd. Ik ben dan 

flabbergasted. Dat vind ik gewoon super onbeleefd...en dat laat ik ook merken door er iets van te 

zeggen. Een beetje te prikkelen”. 

Ten aanzien van telewerken wordt vanuit deze visie ondersteund dat thuiswerken mensen veel 

vrijheid geeft en effectief kan zijn, maar met mate. Om het naar je zin te hebben binnen de 

organisatie en je werk goed te kunnen doen zijn de topmanagers ervan overtuigd dat je het 

contact met collega’s gewoon nodig hebt. ‘Je moet echt rechtstreeks kunnen communiceren, ervaringen 

uitwisselen, ontwikkelingen volgen en dat kan niet alleen maar via de mail’ (DG ministerie). 

Deeltijdwerk tot een maximum van drie dagen vinden zij allen geen probleem. Wel vinden zij het 

lastig dat mensen op dezelfde dagen afwezig zijn, waardoor vergaderingen niet gepland kunnen 

worden en diensten soms niet bereikbaar zijn. Aan deeltijdwerk stellen topmanagers met deze 

visie doorgaans een maximum van drie dagen per week. Zij vinden dat mensen anders ‘vaak de 

band met de organisatie en de inhoud van het werk kwijt raken, waardoor ze niet meer effectief zijn in hun 

werk’ (DG ministerie). Het opnemen van een sabattical wordt vanuit deze visie, in tegenstelling 

tot de eerste visie, gezien als een goede gelegenheid ‘om de geest even op heel iets anders te zetten en 

even na te denken: ja, wat wil ik nou eigenlijk echt?’(voorzitter raad van bestuur bank). Wel vinden zij 

dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over wat werkgever en werknemer van 

elkaar verwachten bij terugkomst. 

Concluderend kan worden gesteld dat topmanagers met deze visie zich bewust zijn dat 

effectiviteit en het welzijn van medewerkers met elkaar verbonden zijn. In reactie op de vraag 
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van werknemers hechten zij belang aan werk-privé beleid voor een gezonde arbeidsorganisatie. 

In ruil voor de mogelijkheden die de organisatie biedt verwachten zij van  werknemers dat zij 

zich betrokken en flexibel opstellen ten aanzien van de organisatie. Werknemers die zich te 

weinig betrokken voelen bij de organisatie verliezen de binding met het werk waardoor volgens 

deze topmanagers welzijn en effectiviteit niet langer samen opgaan. 

Entrepreneurship: Vrijheid voor werk-privé balans, maar prestatie en eigen 

verantwoordelijkheid staan voorop

Topmanagers die de derde visie delen zijn eveneens van mening dat je mensen de vrijheid moet 

geven voor zelfontplooiing en het vinden van hun persoonlijke balans tussen werk en privé. In 

tegenstelling tot de tweede visie zien zij werk-privé beleid niet als een ruilmiddel voor meer 

betrokkenheid van werknemers bij de organisatie. Vanuit deze visie wordt de nadruk gelegd op 

de prestatie en eigen verantwoordelijkheid van werknemers. Zij vinden dat werknemers ‘als het 

ware eigen ondernemer zijn’.  Een vrouwelijke directeur van een Adviesbureau zegt hierover:

“Je moet je eigen toko en eigen klantenpakket weten op te bouwen. Als je dat lukt heb je een leuke 

omzet en heb je alle vrijheidsgraden om de balans tussen werk en privé zo in te vullen dat het jezelf 

goed uitkomt”.

De topmanagers die deze visie delen zijn ervan overtuigd dat de organisatie ‘het best gedijt bij een 

optimale vrijheid voor de werknemers en eigenzinnige werknemers die van die vrijheid genieten en de 

verantwoordelijkheid aan kunnen’ (lid raad van bestuur adviesbureau). Want ‘je moet natuurlijk wel je 

eigen toko runnen en dat vergt af ten toe dat je wat langer werkt. Dan moet je dat vooral compenseren door 

op een andere dag wat leuke dingen te doen’ (vrouw uit maatschap advocatenkantoor). Vanuit deze 

visie bieden de topmanagers werknemers hiervoor heel veel ruimte. Zolang de output geleverd 

wordt hebben werknemers alle vrijheid om de balans tussen werk en privé naar eigen inzicht in 

te vullen. Hoe werknemers die balans exact vormgeven vinden de topmanagers niet interessant. 

Zolang je je werk naar behoren doet, kun je het zo flexibel indelen en thuiswerken als het jezelf 

uitkomt. Een vrouwelijke directeur van een adviesbureau zegt hierover: 

“Ik vind het allemaal prima, ik zie ze als eigen ondernemers. Mensen die hier net in dienst zijn 

komen me wel eens vertellen dat ze om vier uur naar de tandarts moeten. Dan schiet ik bijna in de 

lacht, haha. Dat vind ik heel schattig, maar dat hoeft hier helemaal niet”.
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Precies daar ligt de schaduwzijde van deze visie. Niet iedere werknemer ervaart de geboden 

vrijheid en eigen verantwoordelijkheid als aangenaam. De mogelijkheid om altijd en overal te 

werken en het werk dat nooit af is maakt dat ‘sommige werknemers alle verantwoordelijkheid op zich 

nemen en zich niet meer kunnen ontspannen’ (vrouw uit maatschap advocatenkantoor). Dan ‘kun je 

tien keer zeggen: doe nou even rustig aan en dan doen ze het nog! Dan loop je een keer tegen de lamp. Dat 

hoeft nog niet erg te zijn, maar ik vind het zorgelijk als mensen blijven stressen en een burnout krijgen (lid 

raad van bestuur adviesbureau). 

Ondanks de zorgen die zij hebben over de werknemers die moeilijk met de geboden 

vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om kunnen gaan, blijven de topmanagers overtuigd van 

hun visie. ‘Ik weet niet of iemand vier weekenden achter elkaar doorwerkt of elke avond zit te werken. Ik 

wil dat niet eens weten!’ (lid raad van bestuur adviesbureau). Zij vinden het de 

verantwoordelijkheid van de werknemer om een bedrijf te kiezen die bij je past en je eigen 

grenzen te bewaken. Een vrouwelijk directeur van een adviesbureau zegt hierover:

“Voor een deel vinden mensen het prachtig, maar een aantal... Je moet weten waar je voor kiest. In 

welk spel je zit. Daar moet je de tijd voor nemen en ook na durven denken. Je merkt nu dat de 

Universiteit mensen aflevert die er gewoon te weinig over nadenken. Die te snel gaan”.  

In tegenstelling tot deze onverschillige houding erkennen twee vrouwelijke topmanagers dat zij 

als organisatie een aandeel hebben in de ervaren werkdruk van werknemers. Zij kiezen ervoor 

werknemers te begeleiden bij het vinden van een goede balans tussen werk en privé. Een 

vrouwelijk lid van de maatschap van een advocatenkantoor ziet dat voor jezelf kiezen en ‘nee’ 

zeggen tegen de klant een dilemma is waar veel advocaten moeilijk mee om kunnen gaan. Om 

tijdsdruk en overwerk te voorkomen heeft zij de uurnorm verlaagd en let zij erop dat mensen 

niet systematisch ´s avonds en in het weekend werken. Een vrouwelijk directeur van een 

onderzoeksinstituut heeft veel geïnvesteerd in het bestrijden van interne concurrentie. ‘Binnen de 

organisatie werken we samen en helpen we elkaar om extern competitief te zijn’ (vrouwelijk directeur 

onderzoeksinstituut). 

Concluderend kan worden gesteld dat vanuit deze visie het meest belang gehecht wordt aan de 

prestatie en eigen verantwoordelijkheid van werknemers. Topmanagers zien werknemers als 

zelfstandig ondernemers die hun eigen toko moeten runnen en daarbij alle vrijheid genieten om 

zelf te beslissen waar en waarneer zij het werk willen uitvoeren. Hoe werknemers de balans 
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tussen werk en privé invullen is de eigen verantwoordelijkheid van werknemers waarin zij als 

topmanagers niet geïnteresseerd zijn. Hoewel deze visie het belang van werk-privé beleid voor 

een gezonde organisatie ondersteund, kan dat de geboden vrijheid door hoge prestatienormen en 

de nadruk op eigen verantwoordelijkheid ook leiden tot tijdsdruk en burnout. In reactie op deze 

schaduwzijde proberen twee vrouwelijke topmanagers intern een cultuur te creëren die 

samenwerking en een goede balans tussen werk en privé ondersteunt. 

Institutionele druk en organisatiekenmerken 

In overeenstemming met de besproken verwachtingen in de theoretische paragraaf, spelen de 

ervaren institutionele druk en organisatiekenmerken een belangrijke rol in de visie van 

topmanagers ten aanzien van werk-privé beleid (Den Dulk, 2001; Ingram & Simons, 1995; Kossek 

et al., 1994; Lewis, 1997; Millikens, et al., 1998; Tolbert & Zucker, 1996). De mate waarin 

topmanagers institutionele druk ervaren om werk-privé beleid te implementeren verschilt. Het 

type organisatie waaraan zij leiding geven speelt daarbij, in overeenstemming met bestaand 

onderzoek van Den Dulk (2002) en Goodstein (1994), een belangrijke rol. Deze bevinding is 

duidelijk terug te zien in de eerste en afwijzende visie van topmanagers ten aanzien van werk-

privé beleid. 

De afwijzende visie wordt voornamelijk gedeeld door topmanagers van organisaties in 

traditionele mannensectoren zoals de bouw en it. Deze topmanagers zijn op grond van ‘business 

case’ argumenten van mening dat de organisatie in principe niet gebaat is bij het bieden van 

werk-privé beleid. In deze organisaties werken slechts enkele vrouwen en komt het 

tweeverdienermodel amper van de grond. Door het gebrek aan werknemers die werk en zorg 

combineren, ervaren topmanagers, in overeenstemming met het onderzoek van Goodstein (1994), 

Ingram & Simons (1995) en Millikens et al. (1998), vanuit de organisatie weinig druk om werk-

privé regelingen te implementeren. ‘Werknemers hebben het liefste dat overuren worden uitbetaald in 

plaats van extra tijd voor privé’ (directeur bouwbedrijf). Als kostwinner verantwoordelijk voor het 

gehele gezinsinkomen geven de werknemers de voorkeur aan financiële beloning. Doordat de 

organisatie zelf nauwelijks geconfronteerd wordt met werk-privé conflicten van werknemers, 

leeft de gedachte dat het bieden van werk-privé regelingen de organisatie weinig oplevert (Bexell 

& Olofsson, 2005; Den Dulk, 2001; DiMaggio & Powel, 1991). 

Deze afwijzende visie komt echter niet alleen voor onder topmanagers die leiding geven 

aan bedrijven in typische mannensectoren. Twee topmanagers die afwijzend staan ten aanzien 

van werk-privé beleid geven leiding aan een organisatie in de detailhandel en advocatuur waar 



Christèle Warmerdam    De gezonde arbeidsorganisatie en het belang van werk-privé beleid 26

vrij veel vrouwen werken. Hun afwijzende visie lijkt in eerste instantie een uitzondering op het 

patroon dat uit de interviews naar voren komt en aansluit op de bevindingen uit bestaand 

onderzoek (Den Dulk, 2001; Van der Lippe, 2004;). Nadere analyse toont echter aan dat binnen 

deze twee organisaties alle leidinggevende posities door mannen worden vervuld. In 

overeenstemming met de bevindingen van Morgan & Milliken (1992) zou het zo kunnen zijn dat 

de topmanagers zich daardoor onvoldoende bewust zijn dat werk-privé beleid een relevant issue 

is voor de organisatie. 

Bestaand onderzoek toont aan dat grote organisaties voorop lopen als het gaat om werk-

privé beleid. Het midden en klein bedrijf is minder actief op dit terrein (Bekkers, 2006; Den Dulk 

& Peper, 2006). De verklaring die hiervoor geboden wordt is dat de kosten die verbonden zijn 

aan werk-privé regelingen hoger zijn voor kleinere organisaties. Grote organisatie hebben 

schaalvoordeel ten opzichte van kleinere organisaties, hebben vaker de expertise in huis van een 

gespecialiseerde HR afdeling en zijn zichtbaarder in de samenleving waardoor institutionele 

druk meer invloed heeft (e.g. Den Dulk, 2001; Osterman, 1995;). Deze argumentatie wordt door 

de topmanagers van kleine en middelgrote organisaties in de bouw en it sector ondersteund. Zij 

zijn van mening dat werk-privé beleid de organisatie te veel kost en werknemers met verlof 

nauwelijks te vervangen zijn. Deze visie wordt echter niet door alle topmanagers van kleine 

organisaties gedeeld. Een vrouwelijke topmanager van een kleine organisatie in de zakelijke 

dienstverlening is niet van mening dat de kleinschaligheid van de organisatie werk-privé beleid 

kostbaarder maakt. Zij vindt dat de omvang van de organisatie daar weinig invloed op heeft. 

In overeenstemming met de verwachtingen vanuit de (neo) institutionele benadering lijkt 

hiermee de voornaamste verklaring voor een afwijzende houding ten aanzien van werk-privé 

beleid voort te komen door een gebrek aan grote institutionele druk in traditionele 

mannensectoren om werk-privé beleid te implementeren (Den Dulk, 2001; Goodstein, 1994; 

Remery et al., 2002). Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is in hoeverre de wensen 

van werknemers in stand worden gehouden door de afwijzende visie van topmanagers in deze 

sector (Callan, 2007; Powel & Mainiero, 1999; Schein, 2004). Er zijn echter wel aanwijzingen die 

erop duiden dat de ervaren institutionele druk licht toeneemt.

Ten eerste zijn organisaties die veel investeren in hun werknemers, gevoeliger voor de 

wensen van deze werknemers. Het geïnvesteerde geld en energie maakt dat de organisatie zich 

niet kan veroorloven deze werknemer te verliezen. In overeenkomst met onderzoek van Remery 

et al. (2002) zegt een CTO van een it organisatie hierover:
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“Wij zijn een kennisorganisatie. Als iemand weggaat raakt je organisatie een heel belangrijk deel van 

zijn kennis kwijt. Dan moet je wel eens toestaan dat iemand op vrijdagmiddag met zijn kind gaat 

zwemmen, als hij het volgende week een keertje inhaalt”.

Ten tweede is ook de leeftijd van de werknemers van invloed op de mate waarin topmanagers 

institutionele druk ervaren om werk-privé beleid te implementeren. De directeur van het 

meubelbedrijf werkt met een jong team. In tegenstelling tot oudere generaties hebben de jonge 

werknemers vaker een partner die werkt en wordt van ze verwacht dat zij een deel van de 

zorgtaken op zich nemen. ‘De jongens vinden het belangrijk om tijd voor zichzelf en privé te hebben’

(directeur meubelbedrijf). 

Op het moment dat deze topmanagers institutionele druk ervaren om ruimte te bieden 

voor een betere balans tussen werk en privé, zetten zij werk-privé beleid in als een instrument om 

talentvolle werknemers een gunst te verlenen. Vooralsnog zijn zij immers van mening dat de 

organisatie niet gebaat is bij werk-privé beleid. Dergelijke regelingen zijn veel te kostbaar. 

De tweede visie ondersteund een goede balans tussen werk en privé, maar verwacht in ruil 

daarvoor betrokkenheid van werknemers bij de organisatie. Deze visie wordt gedeeld door 

topmanagers die leiding geven aan een organisatie in de gezondheidszorg, openbaar bestuur, 

zakelijke dienstverlening, communicatie, semi-overheid en financiële dienstverlening. Deze 

organisaties hebben drie belangrijke kenmerken met elkaar gemeen die ervoor zorgen dat zij een 

grote institutionele druk ervaren waardoor, in overeenkomt met de verachtingen uit de 

theoretische paragraaf, de kosten-baten afweging van topmanagers uitpakt in het voordeel van 

werk-privé beleid (Den Dulk, 2001; Goodstein, 1994; Lewis, 1997; Remery et al., 2002; Tolbert & 

Zuker, 1996).

Ten eerste werken in deze organisaties vaak veel vrouwen die werk en zorg combineren 

en willen ook steeds meer hoog opgeleide jonge mannen de zorgtaken met hun partner delen. De 

behoefte van werknemers aan werk-privé beleid zorgt ervoor dat de topmanagers een 

institutionele druk ervaren om degelijke regelingen te bieden. Doordat de organisatie zelf met 

werk-privé conflicten van werknemers wordt geconfronteerd, zijn de topmanagers zich bewust 

dat werk-privé beleid voordelen kan bieden voor de organisatie. Deze bevinding komt overeen 

met onderzoek van Den Dulk (2002) en DiMaggio & Powel (1991). 

Een tweede kenmerk die deze organisaties gemeen hebben is hun dienstverlenende 

karakter. Om de klant naar wens te kunnen bedienen zijn dienstverlenende organisaties 
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afhankelijk van goed en gemotiveerd personeel (Osterman, 1995). ‘Zij [werknemers] (C.W.) moeten 

dat enthousiasme kunnen overbrengen om het product te verkopen’ (voorzitter raad van bestuur bank). 

De afhankelijkheid van menselijk kapitaal in dienstverlenende organisaties maakt dat, in 

overeenstemming met onderzoek van Den Dulk (2001), Goodstein (1994) en Ingram & Simons 

(1995), deze organisaties gevoeliger zijn voor de wensen van werknemers om de verschillende 

levensdomeinen beter op elkaar af te stemmen. Het bieden van werk-privé beleid zien de 

topmanagers van deze dienstverlenende organisatie als een middel voor sociale uitruil. Om te 

waarborgen dat werk-privé beleid bijdraagt aan de effectiviteit van de organisatie verwachten zij, 

in ruil voor de extra inspanningen van de organisatie, betrokken werknemers die initiatief nemen 

en flexibiliteit tonen. Deze redenatie komt overeen met de sociale exchange theorie (Lambert, 

2000; Osterman, 1995). Naast betrokkenheid van werknemers bij de organisatie, zien de 

topmanagers ook andere voordelen in het zakelijk belang van een dienstverlener organisatie. Zo 

zegt de financieel directeur van een telecombedrijf:

“Wij gaan tot op zekere hoogte mee in de eisen en wensen van werknemers van meer flexibiliteit, 

maar zien ook ons zakelijk voordeel. De klant wil dat wij bereikbaar zijn buiten kantooruren. Het is 

voor ons financieel voordelig om de openingstijden meer te spreiden”. 

Naast flexibelere openingstijden wordt werk-privé beleid door de topmanagers van 

dienstverlenende organisaties gezien als een strategisch middel voor het creëren van een 

werknemersbestand dat een afspiegeling vormt van de maatschappij qua sekse, leeftijd en 

etniciteit. Een directeur generaal van een ministerie zegt hierover:

“Ik denk dat bijvoorbeeld vrouwen ongelooflijk veel meer kiezen voor deeltijd. Dus als ik ga zeggen 

ik ga voor fulltime dan sluit ik vrijwel zeker uit dat we een evenwichtig man/vrouw bestand 

hebben. Dan krijg je een soort machoadvisering”

Topmanagers van organisaties in de financiële dienstverlening hechten belang aan diversiteit 

vanwege de economische voordelen die het hun oplevert. Meer vrouwen in de organisatie werkt 

effectief en maakt hun aantrekkelijk als organisatie voor een grotere groep potentiële klanten. 

Een derde kenmerk dat deze organisaties gemeen hebben is de zichtbaarheid van de organisatie 

in de maatschappij. De topmanagers van organisaties in de publieke sector zijn zich bewust dat 

zij op dit gebied van werk-privé beleid een voorbeeldfunctie moeten vervullen. ‘Het is net of je in 
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de gouden kooi zit, het volk moet je beoordelen, dus je moet vrij snel gaan leven naar wat de politiek wil’ 

(DG ministerie). Door hun zichtbaarheid als organisatie in de samenleving draagt het bieden van 

werk-privé beleid bij aan een imago als sociale werkgever. Deze bevinding komt overeen met 

onderzoek van onder andere Bexel & Olofsson (2005), Den Dulk (2001) en Osterman (1995). Ook 

voor de topmanagers van grote organisaties in de financiële dienstverlening vormt hun imago als 

aantrekkelijke werkgever een belangrijk zakelijk voordeel om werk-privé beleid te verstrekken. 

‘Als wij dingen doen waardoor wij slecht in de krant komen, dan raakt dat de reputatie zowel naar de 

werknemer, als de klanten, als naar de maatschappij’ (lid raad van bestuur bank). 

Concluderend kan gesteld worden dat deze grote groep topmanagers zich, door de 

samenstelling van het werknemersbestand en de aard van de werkzaamheden, bewust is dat 

werk-privé beleid van belang is voor het welzijn van werknemers. Vanuit ‘business case’ 

argumenten zien zij het bieden van werk-privé beleid tegelijkertijd als een strategisch middel om 

het belang van de organisatie te dienen. Zij zien voordelen als diversiteit en een imago als 

aantrekkelijke werkgever, maar stellen in het belang van de organisatie voorop dat werknemers, 

in ruil voor het bieden van werk-privé beleid, zich betrokken opstellen ten aanzien van de 

organisatie.

De derde visie laat de werk-privé balans over aan de eigen verantwoordelijkheid van 

werknemers zolang zij voldoen aan de prestatienorm. Deze visie wordt gedeeld door een 

vrouwelijk directeur van een onderzoeksinstituut, een vrouwelijke voorzitter van een grote 

onderwijsinstelling, een lid van de raad van bestuur van een adviesbureau, een vrouwelijk 

directeur van een adviesbureau en een vrouw uit de maatschap van een advocatenkantoor. In 

deze visie is duidelijk terug te zien dat, zoals in de theoretische paragraaf betoogd, 

organisatiekenmerken een belangrijke rol spelen in hoe topmanagers omgaan met de ervaren 

institutionele druk (Appelbaum et al., 2005; Den Dulk, 2001; Poelmans, 2005; Remery et al., 2002). 

Ook binnen deze organisaties werken veel vrouwen en hoog opgeleide jonge mannen die werk 

en zorg willen combineren, maar door de aard van de werkzaamheden valt de kosten-baten 

afweging van deze topmanagers anders uit in vergelijking tot de tweede visie. 

Kenmerkend voor deze organisaties is het hoge opleidingsniveau van werknemers en de 

sterk gedecentraliseerde organisatiestructuur. Binnen deze organisaties in het, in 

overeenstemming met onderzoek van Doorne-Huiskes et al. (2005), gebruikelijk heel autonoom 

te werken en op outputperformance te worden afgerekend. De decentrale organisatiestructuur 

zorgt ervoor dat organisaties minder afhankelijk zijn van loyaliteit en binding van werknemers 
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ten aanzien van de organisatie (Hall, 2002; Moss Kanter, 1993). Werknemers zijn vrij om het werk 

naar eigen inzicht vorm te geven, waarbij het hun eigen verantwoordelijkheid is dat de 

verwachte werkzaamheden op tijd worden geleverd. 

De visie van deze groep topmanagers ten aanzien van werk-privé beleid sluit duidelijk 

aan op hoe er binnen deze kennisorganisaties gedacht wordt over de relatie tussen de werkgever 

en de werknemer. Door de zelfstandigheid en professionaliteit van werknemers is het voor de 

topmanagers, in overeenstemming met de rationele keuzetheorie, het meest rendabel om de 

oplossing voor een betere balans tussen werk en privé over te laten aan de eigen 

verantwoordelijkheid van werknemers (Coleman, 1990; Den Dulk, 2001). Met de vrijheid die de 

organisatie biedt komt zij tegemoet aan de wensen van werknemers zonder dat zij als organisatie 

hoeft te investeren in formele werk-privé regelingen. 

Het type organisatie waaraan topmanagers leiding geven is daarmee, ook in deze visie, 

doorslaggevend voor hoe topmanagers aankijken en omgaan met werk-privé beleid. 

Persoonlijke ervaringen 

Naast de institutionele context en kenmerken van de organisatie is in de theoretische paragraag 

betoogd dat de persoonlijke ervaring van topmanagers mede bepalend zou kunnen zijn voor de 

visie van topmanagers ten aanzien van werk-privé beleid (Ashforth & Mael, 1989; Deaux, 1993; 

Hopkins, 2005). De resultaten van dit onderzoek laten echter zien dat de persoonlijke ervaring 

van topmanagers met het combineren van werk en privé dwars door de visies heen loopt. 

Het merendeel van de topmanagers maakt werkdagen van tien tot twaalf uur per dag 

waarbij zij fysiek op de werkplek aanwezig zijn. Sommige topmanagers werken wel eens thuis, 

maar dat betreft doorgaans extra werkuren in de avond of het weekend. Traditiegetrouw wordt 

de zorg voor de kinderen, door de overgrote meerderheid van de topmanagers volledig 

overgelaten aan de vrouwelijke partner. De meeste topmanagers zijn zich bewust dat de 

traditionele rolverdeling niet langer vanzelfsprekend is en hebben er met hun partner bij 

stilgestaan hoe zij de taken het beste konden verdelen. Ondanks dit besef hebben de 

geïnterviewde topmanagers persoonlijk weinig ervaring met het gebruik van werk-privé beleid.

Twee vrouwelijke en twee jonge mannelijke topmanagers vormen hierop een 

uitzondering. Zij combineren de zorg voor de kinderen met hun werkende partner en werken 

zelf 70 tot 90 procent. Door hun persoonlijke ervaring met het combineren van werk en zorg zijn 

zij zich bewust dat de balans tussen werk en privé kwetsbaar kan zijn. ‘Ik zie zelf ook hoe het is. Op 

het moment dat er iets niet goed gaat zakelijk of privé dan is dat heel heftig. Het is een wankel evenwicht’ 
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(vrouwelijk lid maatschap advocatenkantoor). Zij zijn zich bewust dat een goede balans tussen 

werk en privé van belang is voor het welzijn van werknemers, maar houden zich desondanks 

vast aan de visie die domineert binnen het soort organisatie waaraan zij leiding geven. Zo blijft 

de directeur van het meubelbedrijf, ondanks zijn eigen ervaring, van mening dat werk-privé 

beleid niet bijdraagt aan de effectiviteit van de organisatie. Een vrouw uit de maatschap van een 

advocatenkantoor heeft door haar persoonlijke ervaring met het combineren van werk en privé 

ervoor gekozen werknemers te ondersteunen met het vinden van een goede balans. Desondanks 

is zij, in overeenstemming met topmanagers die leiding geven aan kennisorganisaties, van 

mening dat de werk-privé balans de eigen verantwoordelijkheid is van werknemers. 

Concluderend kan worden gesteld dat de persoonlijke ervaring van topmanagers met het 

combineren van werk en privé de visie van topmanagers ten aanzien van werk-privé beleid iets 

kleurt, maar niet doorslaggevend is voor de visie die zij aanhangen. Ook kan, zoals verwacht 

vanuit de social identity theorie, op basis van deze resultaten niet worden bevestigd dat 

vrouwelijke topmanagers meer belang hechten aan werk-privé beleid (Galinsky, 2007; Hopkins, 

2005; Parker & Allen, 2002). Het soort organisatie en de omstandigheden waarin het bedrijf zich 

bevindt lijkt meer doorslaggevend voor de visie van topmanagers ten aanzien van werk-privé 

beleid. 

Implicaties voor een gezonde arbeidsorganisatie

Een onbeantwoorde vraag tot nu toe is wat de drie verschillende visies betekenen voor een 

gezonde arbeidsorganisatie. In welke mate dragen de verschillende visies ten aanzien van werk-

privé beleid bij aan het creëren van een organisatie waar het werk op een sociaal en economisch 

duurzame wijze is georganiseerd?

De eerste visie veegt op grond van ‘business case’ argumenten het belang van werk-privé beleid 

voor een organisatie in een traditionele mannensector van tafel. In de organisaties waar deze 

topmanagers leiding geven heerst een duidelijke cultuur die het belang van fysieke aanwezigheid 

en lange werkdagen onderstreept. Vanuit die normen en waarden zien de topmanagers niet hoe 

deeltijdwerk en thuiswerken kunnen bijdragen aan een effectieve organisatie. Hoewel zij merken 

dat hun visie op gespannen voet staat met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, houden zij 

zich vooralsnog vast aan hun afwijzende houding. 

Een gevolg van deze visie voor werknemers is dat zij aangespoord worden veel en lang te 

werken. Betaald overwerk wordt gestimuleerd. Door de lange werkdagen van de mannen is het 
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voor hun vrouwelijke partner vrijwel onmogelijk de zorgtaken met haar man te delen. De 

noodzaak om als vrouw voor de kinderen te zorgen staat de arbeidsparticipatie van deze groep 

vrouwen in de weg. Zo wordt het mannelijke kostwinnersmodel in deze sectoren in stand 

gehouden met als gevolg dat, ondanks de vele werkuren die de mannen maken, het 

gezinsinkomen laag blijft. 

Door de schaarste op de arbeidsmarkt is het bovendien de vraag in welke mate de sterke 

voorkeur voor lange werkdagen en fysieke aanwezigheid daadwerkelijk bijdraagt aan de 

effectiviteit van de organisatie. De topmanagers geven aan dat zij moeilijk aan nieuw personeel 

kunnen komen. De afwijzende houding ten aanzien van werk-privé beleid maakt hen geen 

aantrekkelijke werkgever voor vrouwen en andere werknemers die werk en zorg willen 

combineren. Op deze manier lopen zij een grote groep potentiële arbeidskrachten mis. De 

huidige strategie om overuren uit te betalen en talentvolle werknemers bij voorkeur financieel te 

belonen kan er bovendien toe leiden dat de loonkosten van de organisatie hoog oplopen. Als de 

schaarste op de arbeidsmarkt aanhoudt is immers te verwachten dat werknemers steeds hogere 

eisen stellen op dit punt. 

Samenvattend is vanuit deze visie weinig oog voor het welzijn van werknemers en is 

sterk de vraag of een effectieve organisatie op den duur gebaat is bij een afwijzende houding ten 

aanzien van werk-privé beleid. 

De tweede visie sluit beter aan op de gedachte van een gezonde arbeidsorganisatie. Vanuit deze 

visie zien de topmanagers dat de organisatie zowel effectief kan zijn als oog hebben voor het 

welzijn van werknemers, maar dat het in praktijk lastig is een duurzame win-win situatie te 

creëren. De topmanagers zien dat de organisatie gebaat is bij diversiteit, ruimere openingstijden 

en een uitstraling als sociale werkgever en zetten werk-privé beleid in als een instrument om 

deze doelen te bereiken. Ook zijn zij van mening dat het bieden van de ruimte voor een betere 

balans tussen werk en privé kan bijdragen aan de productiviteit van werknemers. Een cruciale 

voorwaarde is dat werknemers zich betrokken opstellen ten aanzien van de organisatie. Zij  

constateren dat het bieden van werk-privé beleid niet voor alle werknemers een krachtige 

aanmoediging is voor meer betrokkenheid bij de organisatie en worstelen met de vraag hoe zij 

die betrokkenheid kunnen realiseren. Bij voorkeur zouden zij werknemers, die niet uit zichzelf in 

ruil voor de inspanningen van de organisatie flexibiliteit en motivatie tonen, er op een andere 

manier toe willen zetten zich betrokken op te stellen. Zo stellen topmanagers van organisaties in 

de zakelijke en financiële dienstverlening die betrokkenheid expliciet als eis om gebruik te mogen 
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maken van werk-privé beleid. Hoewel het vanuit zakelijk oogpunt heel begrijpelijk is dat 

topmanagers van werknemers verwachten dat zij meedenken met de organisatie en zich flexibel 

opstellen, is de vraag in hoeverre zij die betrokkenheid van werknemers kunnen afdwingen. Hun 

worsteling met het vormgeven van werk-privé beleid vraagt om nieuwe grenzen tussen werk en 

privé. Waar die grenzen liggen en wat dat betekent voor de rechten en plichten van werknemers 

is vooralsnog onduidelijk. Mag je als werkgever van werknemers, die bewust hebben gekozen 

voor een deeltijdbaan om meer tijd te hebben voor zichzelf, studie of kinderen, verwachten dat zij 

op hun vrije dag telefonisch bereikbaar zijn? 

Ook is de vraag in hoeverre flexibiliteit van werknemers mag worden verwacht als 

organisaties in andere sectoren zich in een verschillend tempo ontwikkelen. Als je partner 

bijvoorbeeld in de bouw werkt waar hij noodgedwongen dagen maakt van tien uur per dag, is 

niet te verwachten dat hij je kan bijstaan met de zorg voor de kinderen. Alleen verantwoordelijk 

voor de zorgtaken thuis is het soms lastig flexibiliteit te tonen. In hoeverre mag een werkgever 

dat dan verwachten? 

Samenvattend heeft deze visie een duidelijke potentie voor het creëren van een gezonde 

arbeidsorganisatie, maar is het in de praktijk nog een zoektocht naar hoe werk-privé beleid kan 

worden vormgegeven zodat de belangen van de werknemer en de organisatie evenredig 

behartigd worden. 

Vanuit de derde visie wordt werk-privé beleid eveneens gezien als een methode om een gezonde 

arbeidsorganisatie te creëren. De nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers stelt 

echter de vraag in hoeverre deze visie daadwerkelijk bijdraagt aan een organisatie waar 

effectiviteit en welzijn van werknemers samen opgaan. Je kunt als organisatie alle ruimte bieden 

om het werk naar eigen inzicht in te delen, als de prestatiedoelen hoog liggen en het je eigen 

verantwoordelijkheid is dat het werk af komt, bestaat de kans dat de geboden vrijheid eerder tot 

werkdruk en overwerk leidt dan een betere balans tussen werk en privé (Glebbeek & Van der 

Lippe, 2004; Van Echtelt, 2004). Zolang topmanagers onverschillig blijven voor de problemen die 

werknemers ervaren bij het vormgeven van de persoonlijke werk-privé balans zal deze visie het 

risico van overwerk en burnout in zich dragen. Pas als topmanagers erkennen dat de organisatie 

een aandeel heeft in de ervaren werkdruk van werknemers en zij daarin hun 

verantwoordelijkheid willen nemen kan deze visie bijdragen aan een organisatie waar het werk 

op een sociaal en economisch duurzame wijze is georganiseerd.
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6  Discussie

In dit paper is onderzocht welk belang Nederlandse topmanagers hechten aan de veranderende 

relatie tussen werk en privé en bestaand werk-privé beleid voor een gezonde arbeidsorganisatie. 

Uit de interviews komt naar voren dat de topmanagers in dit onderzoek op verschillende 

manieren aankijken tegen werk-privé beleid. In de visie van topmanagers speelt de ervaren 

institutionele druk een doorslaggevende rol. De mate waarin zij deze druk ervaren hangt sterk 

samen met het type organisatie waaraan zij leiding geven. Deze bevinding komt overeen met de 

verwachtingen vanuit de (neo) institutionele benadering en rationele-keuze theorie (Den Dulk, 

2001; DiMaggio & Powel, 1991; Goodstein, 1994; Millikens et al., 1998; Remery et al, 2002). In 

typische mannensectoren is door de onderliggende waarde van het kostwinnersmodel, waarin 

veel belang wordt gehecht aan lange werkdagen en fysieke aanwezigheid, de institutionele druk 

om werk-privé beleid te introduceren laag. De lage institutionele druk zorgt ervoor dat 

topmanagers van mening zijn dat de baten van werk-privé beleid de kosten voor de organisatie 

niet overtreffen. 

Topmanagers van organisaties in andere sectoren ervaren daarentegen, door het hoge 

percentage vrouwen en jonge mannen die werk en zorg willen combineren, een toenemende 

institutionele druk om werk-privé beleid te implementeren. Door de toenemende vraag en 

behoefte van werknemers valt de kosten-baten afweging gunstiger uit en zien topmanager steeds 

vaker rechtstreekse voordelen van werk-privé beleid voor de organisatie. De resultaten van dit 

onderzoek tonen aan dat topmanagers in deze sectoren het de afgelopen jaren vanzelfsprekender 

zijn gaan vinden om werk-privé beleid te bieden. In tegenstelling tot wat blijkt uit het onderzoek 

van Van der Lippe (2004) en Remery et al. (2002), is hun houding minder pragmatisch. Het 

bieden van flexibele arbeidstijden, deeltijdwerk en verlofregelingen wordt door topmanagers in 

toenemende mate genoemd als een instrument om diversiteit binnen de organisatie te creëren en 

zich op de krappe arbeidsmarkt te onderscheiden als aantrekkelijke werkgever. De manier 

waarop zij dit beleid vormgeven is echter sterk afhankelijk van het type organisatie waaraan zij 

leiding geven. Deze bevinding komt overeen met bestaand onderzoek van Den Dulk (2001), 

Remery (2002) en Tolbert & Zucker (1996).

Topmanagers van dienstverlenende organisaties geven de voorkeur aan formele werk-

privé regelingen waarvoor zij in ruil betrokkenheid en motivatie van werknemers verwachten. In 

kennisorganisaties zorgt de aard van de werkzaamheden ervoor dat topmanagers op basis van 

een kosten-baten afweging een andere strategie verkiezen. Zij laten de balans tussen werk en 
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privé over aan de eigen verantwoordelijkheid van werknemers zolang werknemers aan de 

prestatienorm voldoen.

In tegenstelling tot de verwachting vanuit de social identity theorie speelt de persoonlijke 

ervaring van topmanagers met het combineren van werk en privé geen doorslaggevende rol in 

hun visie (Deaux, 1993; Hopkins, 2005). De resultaten van dit onderzoek bieden tevens geen 

ondersteuning van de verwachting dat vrouwelijke topmanagers meer belang hechten aan werk-

privé beleid (Galinsky, 2007; Parker & Allen, 2002). Door het kleine percentage vrouwen dat heeft 

deelgenomen aan dit onderzoek kunnen hier echter geen algemene uitspraken over worden 

gedaan. 

Met het bieden van werk-privé beleid willen de topmanagers, met uitzondering van 

topmanagers in typische mannensectoren, een bijdrage leveren aan het creëren van een gezonde 

arbeidsorganisatie. In de praktijk merken zij echter dat het niet eenvoudig is een duurzame win-

win situatie te realiseren. Topmanagers van kennisorganisaties zijn zich steeds meer bewust dat 

de geboden vrijheid en autonomie kan leiden tot overwerk en burnout, maar worstelen met de 

vraag hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Vooralsnog blijft de meerderheid benadrukken 

dat de werk-privé balans de eigen verantwoordelijkheid is van werknemers en ontkennen zij 

daarmee het aandeel dat de organisatie heeft in de ervaren werkdruk van werknemers. 

Ook de topmanagers die leiding geven aan dienstverlenende organisaties worstelen met 

de vraag hoe zij werk-privé beleid zo kunnen vormgeven dat de belangen van de organisatie en 

de werknemer evenredig worden behartigd. Zij verwachten in ruil voor ondersteuning bij de 

werk-privé balans van werknemers betrokkenheid bij de organisatie. In de zoektocht naar het 

creëren van die betrokkenheid zullen topmanagers zich moeten realiseren dat de geboden werk-

privé regelingen niet elke werknemer evenveel opleveren. Onderzoek toont aan dat de mate 

waarin werknemers persoonlijk gebaat zijn bij werk-privé beleid en zij het gevoel hebben dat de 

organisatie met het bieden van deze regelingen hun persoonlijke bijdrage als werknemer op 

waarde schat, bepalend is voor de wederdienst die zij aan de organisatie bieden (Lambert, 2000). 

De zoektocht naar de implementatie en dagelijkse praktijk van werk-privé beleid voor 

een gezonde arbeidsorganisatie heeft betrekking op de verwachtingen van werkgevers en de 

rechten en plichten van werknemers (Kossek & Friede, 2006; Morrison, 1994; Rousseau, 1995;). 

Organisaties bieden de ruimte aan werknemers voor een betere balans tussen werk en privé, 

maar verwachten die flexibiliteit ook terug. Deze verwachting impliceert dat werknemers bereid 

zijn zich soms thuis en in hun vrije tijd in te spannen voor de organisatie, wat ertoe zal leiden dat 
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de grenzen tussen werk en privé verder vervagen (Echteld, 2007). De vraag is of meer integratie 

van werk en privé bijdraagt aan het vinden van een goede balans tussen de 

verantwoordelijkheden thuis en op het werk (Glebbeek et al., 2006). In hoeverre zijn werknemers 

bereid werk en privé meer te integreren en in welke mate kan de werkgever dat van ze 

verwachten? 

De variatie in de visies van topmanagers weerspiegelt dat het bieden van werk-privé 

beleid in de Nederlandse economie niet gelijk opgaat. Er zijn duidelijk verschillen tussen sectoren 

waar te nemen in de wijze waarop men omgaat met de veranderende relatie tussen werk en 

privé. De verschillende mate waarin arbeidsorganisaties werknemers de mogelijkheid bieden om 

de balans tussen werk en privé vorm te geven kan spanningen met zich meebrengen in de 

dagelijkse uitvoeringspraktijk van werk-privé beleid. Zo is de mate waarin een vrouw met jonge 

kinderen flexibiliteit kan tonen sterk afhankelijk van de ruimte die haar partner van zijn 

werkgever krijgt om haar te ondersteunen in de zorg voor de kinderen. Werkt haar partner in een 

typisch mannenbedrijf dan is te verwachten dat zij zich minder flexibel kan opstellen ten aanzien 

van de organisatie. In hoeverre moet een werkgever hier rekening mee houden?

De aandacht voor werk-privé beleid vanuit de overheid draagt bij aan de institutionele druk die 

topmanagers ervaren om werk-privé beleid te implementeren. Naast het bieden van wettelijke 

regelingen tonen de bevindingen van dit onderzoek aan dat het belangrijk is in te spelen op de 

verschillen tussen sectoren ten aanzien van werk-privé beleid. 

Onderzoek toont aan dat het voor het slagen van werk-privé beleid veelal noodzakelijk is 

een cultuurverandering door te maken (Eaton, 2003; Fried, 1999; Lee et al., 2000; Schein, 2004; 

Williams, 2000). Dit lijkt met name van belang voor organisaties in typische mannensectoren 

(Callan, 2007; Powell & Mainiero, 1999). De heersende kostwinnerscultuur vraagt om 

beleidsmaatregelen die bijdragen aan een bewustwordingsproces dat werk-privé beleid niet op 

gespannen voet hoeft te staan met een effectieve organisatie. Een suggestie om dit 

bewustwordingsproces te creëren is door de organisaties te laten experimenteren met 

verschillende arbeidscontracten. Via het project Commissie Dagindeling wordt momenteel al 

geëxperimenteerd met variabele arbeidstijden (OCW, 2008). Het is aan te bevelen dat een 

dergelijk project zich specifiek richt op het doorbreken van de organisatiecultuur in typische 

mannensectoren.

De worsteling van topmanagers die leiding geven aan dienstverlenende organisaties 

vraagt om een publiek debat over wat werkgevers in ruil voor werk-privé beleid van 
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werknemers mogen verwachten. Dat werkgevers in ruil voor werk-privé beleid flexibiliteit en 

betrokkenheid van werknemers verwachten is iets dat tot nu toe nauwelijks aandacht krijgt in de 

publieke discussie. Ook in het huidige debat over de mogelijke invoering van vaderschapsverlof 

wordt eenzijdig het belang van werknemers benadrukt (NRC, 12-06-2008). Zolang de 

verwachtingen van werkgevers rondom flexibiliteit niet algemeen bekend zijn kan hier geen 

rekening mee worden gehouden in de vormgeving van werk-privé beleid en zullen werknemers 

zich niet altijd realiseren dat van hen een wederdienst wordt verwacht. Om te waarborgen dat 

werk-privé beleid naast het welzijn van werknemers ook bijdraagt aan de effectiviteit van de 

organisatie, is aan te bevelen dat de sociale partners een discussie starten hoe de sociale ruilrelatie 

zo kan worden vormgegeven dat de belangen van de werkgever en de werknemer evenredig 

worden behartigd. 

Dit onderzoek heeft zich gericht op de visie van topmanagers ten aanzien van werk-privé beleid. 

In welke mate deze visie van invloed is op de uitvoeringspraktijk in de organisatie is niet 

onderzocht. Onderzoek op meerdere niveaus in organisatie kan beantwoorden wat de 

verschillende visies van topmanagers betekenen voor de mate waarin werknemers gebruik 

maken van werk-privé beleid. Dergelijk onderzoek is tevens interessant om te kunnen 

beantwoorden of topmanagers, zonder zelf gebruik te maken van werk-privé beleid, in staat zijn 

een organisatiecultuur te creëren die het gebruik van werk-privé beleid stimuleert. Is mondelinge 

ondersteuning van topmanagers daarvoor voldoende of is cultuurverandering onmogelijk 

zonder hun persoonlijk voorbeeld?

Ook is het interessant om op grotere schaal te onderzoeken in welke mate het type 

organisatie waaraan topmanagers leiding geven bepalend is voor hun visie ten aanzien van 

werk-privé beleid. Zo kan worden beantwoord hoeveel Nederlandse topmanagers de 

verschillende visies in dit onderzoek delen en of er in nog niet onderzochte sectoren andere visies 

voorkomen. Daarnaast zou het interessant zijn te onderzoeken in welke mate de bevindingen uit 

dit onderzoek variëren in landen met een ander type verzorgingsstaat, economische situatie en 

arbeidsmarktcondities. 
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Bijlage 1: 

Topic-lijst `Healthy organizations and work-life policies´

Introductie

Het doel van dit onderzoeksproject is in kaart te brengen wat voor de top van het bedrijfsleven 
en de publieke sector belangrijke ontwikkelingen zijn voor een gezonde arbeidsorganisatie en of 
topmanagers van mening zijn dat de veranderende relatie tussen werk en privé hierbij rol speelt.

Het begrip gezonde organisatie gaat in op de vraag hoe organisaties zich kunnen ontwikkelen 
zodat het werk op een sociaal en economisch duurzame wijze is georganiseerd. Met andere 
woorden: een organisatie die zowel effectief is als oog heeft voor het welzijn van werknemers. 

Met de veranderende relatie tussen werk en privé wordt gedoeld op de ontwikkeling waarin 
werknemers in toenemende mate verschillende activiteiten en verantwoordelijkheden met elkaar 
combineren. Dit betreft zowel het combineren van werk en zorg als bijvoorbeeld het combineren 
van opleiding, hobby’s en werk. Door deze ontwikkeling is het traditionele kostwinnersmodel en 
de strikte scheiding tussen werk en privé steeds verder aan het verdwijnen. 

Verloop gesprek: 
 Belangrijkste ontwikkelingen voor gezonde organisatie
 Veranderingen in relatie tussen werk en privé hierop van invloed
 Uw mening over huidig werk/privé-beleid
 Toekomst

1. Gezonde organisatie

1.1. Wat zijn volgens u op dit moment belangrijke ontwikkelingen waar 
uw organisatie/bedrijf mee te maken heeft?

Prompts (alleen gebruiken als de geïnterviewde niet met zijn/haar eigen ideeën komt)
 Vergrijzende arbeidskrachten – meer diverse arbeidspopulatie
 Personeelstekorten
 Behoud van personeel
 Hoge eisen werknemer (werk/privé, loopbaan)

1.2. In hoeverre hangen deze ontwikkelingen volgens u samen met het 
creëren of behouden van een gezonde arbeidsorganisatie/bedrijf?

 (per ontwikkeling nagaan) en waarom wel/niet? 

1.3. (Indien niet genoemd:) In hoeverre zijn veranderingen in de relatie 
tussen werk en privé van belang voor uw organisatie? 

 Waarom wel/niet en HOE  vraag toelichting
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1.4. Heeft de mate waarin u de veranderende relatie tussen werk en privé 
belangrijk acht te maken met de soort organisatie waaraan u leiding geeft?

(type of samenstelling van het personeelsbestand)

 Waarom wel/niet en HOE  vraag toelichting

2. Specifiek in op veranderingen

2.1. Welke veranderingen ziet u in de relatie tussen werk en privé in 
vergelijking met 10 jaar geleden?

2.2. Wat heeft de organisatie daar tot nu toe aan gedaan?

2.3. Wat vindt u daarvan?

3. Persoonlijk

3.1. Uit de literatuur blijkt dat je visie ten aanzien van werk en privé 
mede bepaald wordt door de manier waarop je zelf je werk/privé-balans 
vormgeeft. Hoe geeft u uw werk/privé-balans vorm?

(prioriteit werk of privé)

3.2. Hoe denkt u dat uw eigen ervaring met het combineren van werk en 
privé van invloed is op uw visie ten aanzien van werk/privé-beleid?

4. Overheid

4.1. De afgelopen jaren heeft de overheid veel gedaan ten aanzien van 
werk/privé-beleid. Wat vindt u daarvan?

(uitvragen waarom wel/niet voor:)
 Deeltijdwerk (heeft de overheid veel aan gedaan om het makkelijk te maken)
 Verlofregelingen (ouderschapsverlof/ zwangerschap/ sabattical
 Telewerken
 Flexibele werktijden (begin- en eindtijden)

 Indien NIET BELANGRIJK: Hoe zou het anders moeten?

5. Gedeelde visie

5.1. Hoe wordt er door uw collega’a gedacht over werk en privé-
regelingen (andere directieleden/ raad van bestuur)
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5.2. Hoe wordt er door andere directeuren/ bestuursleden in de sector 
gedacht over werk en privé-regelingen ?

 Bent u het doorgaans met elkaar eens
 Waarin verschilt u mening en waarin stemt u overeen

6. Steun/maatregelen

6.1. Hoe maakt u uw mening ten aanzien van werk en privé-regelingen 
kenbaar?

6.2. Kunt u voorbeelden geven van de manier waarop u dit doet? 

(Specifiek:)
6.3. Heeft u op dit gebied beleid in gang gezet?

 Zo ja, wat voor een beleid?
 Controleert u de voortgang/implementatie van het beleid? (monitor)

7. Toekomst

7.1. Als u nadenkt over de komende 5 tot 10 jaar, wat denkt u dat de 
voornaamste uitdagingen zijn voor een gezonde organisatie in de 
toekomst?

 met betrekking tot het personeelsbeleid en in het bijzonder werk/privé

7.2. Welke rol denkt u dat de veranderende relatie tussen werk en privé 
hierbij zal spelen? 

(vraag voor ieder onderwerp hoe dit het werk en de organisatie beïnvloed)

(Voor mezelf checken of ik ook genoeg info heb over:) 
 Aantal werknemers/ leeftijd/ geslacht/ vrouwen in hoge functies
 Positie ten opzicht van concurrerende bedrijven
 Moeilijk/makkelijk werven/behouden van nieuw personeel
 Mate autonomie bij taakuitvoering
 Hoog/laag geschoold
 Indien nodig: vragen om Sociaal Jaarverslag


