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Samenvatting van het proefschrift:

WAAR TREKKEN WE DE GRENS?  

ANTECEDENTEN EN GEVOLGEN VAN DE INTEGRATIE VAN WERK IN HET PRIVELEVEN

Rozemarijn de Man

In dit proefschrift is onderzocht waarom werknemers hun werk in hun privéleven integreren of 

juist afweren. De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt: ‘In hoeverre en op welke wijze 

hebben kenmerken van de werksituatie, van de thuissituatie en van individuele werknemers 

invloed op de doorlaatbaarheid van privégrenzen?’ Daarnaast is onderzocht tot op welke hoogte 

en voor welke werknemers doorlaatbare privégrenzen tot werk-familie conflicten leiden. De 

onderzoeksvragen zijn onderzocht aan de hand van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data, 

verzameld in een Nederlandse multinational in zakelijke en publieke diensten.

 De resultaten laten een complex proces zien: werknemers verschillen niet

alleen in de manier waarop ze met de grenzen tussen werk en privé omgaan, de gevolgen van 

doorlaatbare grenzen verschillen eveneens voor werknemers. Of privégrenzen doorlaatbaar zijn 

voor werkinvloeden blijkt vooral te worden voorgeschreven door de werksituatie: de perceptie of 

het in deze baan mogelijk is om werk van privé te scheiden, telewerken, flexibele werktijden en 

druk tot overwerk hebben een duidelijk effect op de doorlaatbaarheid van de privégrenzen. De 

werksituatie heeft daarmee een sterke invloed en één die voor veel werknemers moeilijk te 

omzeilen is. Werknemers die telewerken, maar een voorkeur hebben voor gescheiden domeinen, 

lijken sterk doorlaatbare privégrenzen niet te kunnen voorkomen. 

 Doorlaatbare privégrenzen resulteren voor alle huishoudens, behalve voor alleenstaanden, 

in werk-familie conflicten. Deze studie heeft laten zien dat voor sommige huishoudens, zoals 

tweeverdieners,  doorlaatbare privégrenzen tot een hoge mate van conflict leiden. Andere 

huishoudens ondervinden hier veel minder hinder van. Traditionele huishoudens die gebaseerd 

zijn op het kostwinnermodel integreren hun werk in hun privéleven het meest, maar dit leidt het 

minst vaak tot werkfamilieconflicten. Opmerkelijk genoeg, lijken de traditionele huishoudens 

hierdoor het meest aangepast aan de eisen van huidige organisaties.


