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7 CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

 

Nederlandse samenvatting, conclusie en discussie van het proefschrift  

‘Waar trekken we de grens? Antecedenten en gevolgen van de integratie van werk in het 

privéleven  

 

 
INLEIDING 

 

De grenzen tussen werk en privé lijken te vervagen in onze moderne westerse wereld (o.a. 

Sennett, 1998; Desrocher, Hilton & Larwood, 2005). Dat ons leven opgedeeld is in domeinen die 

in ruimte en in tijd in meer of mindere mate van elkaar te scheiden zijn, is overigens een beeld dat 

pas zijn intrede deed eind negentiende eeuw, met de scheiding van woon- en werkplaats . Vóór de 

industrialisering was het merendeel van de (beroeps)bevolking boer, handarbeider of 

ambachtsman. Er werd geleefd en gewerkt binnen dezelfde ruimte; werk en privé maakten deel 

uit van één levensdomein en er waren geen grenzen aan de arbeidstijd. Daarin kwam vanaf de 

industrialisatie gaandeweg verandering met een steeds grotere scheiding tussen werk en privé. 

Met de opkomst van het kostwinnersideaal van de middenklasse komt daar ook een culturele 

dimensie bij: het ontstaan en cultiveren van de levenssfeer van koesteren, van opvoeden, van 

liefde, kortom er ontstaat een privésfeer (Zaretsky, 1976). 

 Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw lijken drie ontwikkelingen een omgekeerd 

proces te veroorzaken: een vermindering of verzwakking van de scheiding tussen werk en privé. 

Allereerst is er in deze periode een aanzienlijke stijging van het aantal vrouwen dat deelneemt aan 

het arbeidsproces (van ongeveer vijfentwintig procent tot bijna zestig procent binnen de Europese 

Unie). Doordat steeds meer vrouwen buitenshuis betaalde arbeid verrichten, worden gezinnen in 

toenemende mate geconfronteerd met het combineren van werk en privétaken (e.g. Hochschild, 

1989; De Bruijn, 1993; Keuzenkamp & Hooghiemstra, 2000; Van der Lippe, Jager & Kops, 

2003; Winslow, 2005). 
 Ten tweede wordt het door nieuwe technische hulpmiddelen, zoals laptops en mobiele 

telefonie, mogelijk om ook buiten de officiële werktijd voor het werk bereikbaar te zijn en 

gemakkelijker thuis met werktaken bezig te zijn (Ahrentzen, 1990; Hill, Hawkins & Miller, 1996; 

Perin, 1998). Ten derde werden werkarrangementen als flexibele werktijden en telewerken, in 

steeds meer organisaties geïmplementeerd (Kossek, Noe & DeMarr, 1999; Rau & Hyland, 2002). 

 De vervaging van de grenzen tussen werk en privé lijken vooral gevolgen te hebben voor 

het privédomein. Eerder onderzoek toont aan dat veel werknemers hun werk meer toelaten in hun 
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privéleven dan andersom (Hall & Richter, 1988; Eagle et al., 1997). Integratie van werk in het 

privéleven kan het makkelijker maken om zowel werk als privétaken te kunnen vervullen, het 

vermindert de reistijd en geeft werknemers de mogelijkheid om werktaken uit te oefenen wanneer 

het hen uitkomt (Ralston, 1989; Hill e.a., 2003; Kurland & Bailey, 1999). Hoewel een zekere 

mate van integratie kan helpen om werk en privé op een positieve wijze te combineren, kan een te 

hoge mate van integratie juist het tegengestelde effect hebben. Integratie van werk in het 

privéleven kan het moeilijker maken om mentaal het werk los te laten en het kan leiden tot werk-

familieconflicten (Olson-Buchanan & Boswell, 2006; Glebbeek et al., 2006).  

 Als werk en privé niet door strikte fysieke en temporele grenzen gescheiden zijn, kunnen 

en moeten werknemers zelf beslissen hoe zij hun werk en privéleven combineren. Hoeveel tijd en 

ruimte geven werknemers elk domein? In hoeverre mogen werk en privé door elkaar lopen of 

moeten zij juist gescheiden zijn? Door hun privéleven in meer of mindere mate open te stellen 

voor werkinvloeden, kunnen werknemers actief aangeven of en waar zij de grens trekken tussen 

werk en privé. Werknemers hebben hierin niet volledig de vrije hand, maar geven hun grenzen 

vorm binnen de mogelijkheden en beperkingen die hun omgeving, in het bijzonder de 

werksituatie en de thuissituatie, biedt. 

 Dit proefschrift onderzocht hoe werknemers de grenzen van het privéleven vormgeven en 

welke factoren hierop van invloed zijn. De mate waarin werknemers hun werk in hun privéleven 

integreren is onderzocht door naar de doorlaatbaarheid van de privégrenzen te kijken. De 

doorlaatbaarheid van privégrenzen geeft het ‘grensgedrag’ van individuen weer; het geeft aan in 

welke mate iemand die fysiek aanwezig is in één domein, psychische en gedragsmatige 

elementen uit een ander domein binnenlaat (Hall & Richter, 1988; Kreiner et al., 2006). 

 De algemene doelstelling van deze studie is te onderzoeken 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, 

van preferenties en van mannen en vrouwen, invloed op de doorlaatbaarheid van privégrenzen? 

En tot op welke hoogte en voor welke werknemers leiden doorlaatbare privégrenzen tot werk-

familieconflicten?’Figuur 6.1 toont de centrale onderzoeksvraag weergegeven in schema: 
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Figuur 6.1 De centrale onderzoeksvraag in schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzicht hierin is van belang omdat dit aan kan geven of de vervaging van de grenzen tussen werk 

en privé vooral wordt ingegeven door werkfactoren, of dat ook privé-factoren bijdragen aan de 

integratie van beide domeinen. Daarnaast kan dit, op een meer praktisch niveau, werkgevers 

inzicht geven in welke werknemers bereid zijn om hun werk mee naar huis te nemen, 

bijvoorbeeld door te telewerken. 

 De centrale onderzoeksvraag is onderzocht aan de hand van zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve data. De data zijn verzameld in een Nederlandse multinational in zakelijke en 

publieke diensten. Aangezien onderzoek naar de grenzen tussen werk en privé nog relatief nieuw 

is, maakte een onderzoeksdesign dat zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve 

dataverzameling omvatte, het mogelijk om gedetailleerde informatie te verzamelen over de 

vormgeving van grenzen in de eigen woorden van werknemers. Vierentwintig werknemers, 

variërend in leeftijd, sekse, functieniveau en arbeidsinhoud, werden uitgebreid geïnterviewd. De 

interviews vormden de basis voor een kwantitatieve vragenlijst. Deze leverde een betrouwbare 

steekproef op van 1065 compleet ingevulde vragenlijsten. 

 In dit slothoofdstuk wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord en worden de 

belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat en bediscussieerd. Als eerste wordt op basis van 

de diepte-interviews de betekenis van grenzen rondom het privédomein nader verkend. 

Vervolgens gaan we in op drie factoren die de manier waarop werknemers omgaan met hun 

privégrenzen kunnen beïnvloeden: kenmerken van de werksituatie, kenmerken van de 

thuissituatie en preferenties. Aansluitend bespreken we de relatie tussen doorlaatbare 
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privégrenzen en de mate waarin het privéleven in gedrang komt door de eisen van het werk 

(werk-familieconflicten). Vervolgens bespreken we de methodische implicaties van onze 

resultaten en doen we aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. We besluiten met enkele 

concluderende opmerkingen. 

 

 
GRENZEN RONDOM HET PRIVEDOMEIN 

 

Het concept grenzen wordt wijdverspreid gebruikt binnen verschillende takken van de 

wetenschap, bijvoorbeeld in de sociale psychologie, de geschiedenis en de sociologie. Met behulp 

van dit concept zijn bijvoorbeeld onderwerpen als identiteit en etniciteit onderzocht31. Binnen 

deze studie worden grenzen omschreven als ‘afscheidingen tussen domeinen die aangeven waar 

voor het domein relevant gedrag begint of eindigt’ (Campbell Clark, 2000:756). Grenzen kunnen 

daarmee mentaal van aard zijn, maar kunnen ook hun weerslag krijgen in fysieke vormen (zoals 

muren of specifieke kleding), in tijdsbestedingspatronen en in het gedrag van individuen. 

 Grenzen worden voor een deel vormgegeven door externe factoren, zoals kenmerken van 

de werksituatie, en deels door het gedrag van individuen (Hall & Richter, 1988; Campbell Clark, 

2000). Juist omdat grenzen het resultaat zijn van de interactie tussen individuen en hun omgeving, 

is het bestuderen van grenzen zeer geschikt om te onderzoeken waarom sommige mensen werk in 

hun privéleven integreren, terwijl anderen juist het privédomein strikt gescheiden willen houden 

van het werkdomein. 

 Door de complexiteit en veelzijdigheid van het concept is als eerste stap in het onderzoek 

nagegaan wat grenzen precies betekenen voor de werknemers van onze casestudy. In hoofdstuk 

twee is de betekenis van het begrip grenzen tussen werk en privé daarom inductief geanalyseerd 

aan de hand van diepte-interviews. Vier soorten werk-privégrenzen, die elk een dimensie 

definiëren, bleken voor de geïnterviewden van belang: plaats, tijd, mentale overlap en sociale 

relaties met collega’s.  

- De fysieke grens definiëert de geografische dimensie, de plek waar gewerkt wordt en 

waar de privé-ruimte begint. Als iemand thuis werktaken verricht, komt werk de 

privésfeer binnen.  

 - De temporele grens onderscheidt de werkuren van vrije tijd. De meeste geïnterviewden 

 zagen overwerken als een overschrijding van deze grens.  

                                                 
31 Voor een overzicht, zie Lamont & Molnár, 2002 
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 - De mentale grens geeft zowel het denken aan thuis op de werkplek weer als het denken 

 aan werk wanneer werknemers thuis zijn. Vooral de laatste was een belangrijke grens 

 voor de werknemers en één die ongewild veel overschreden werd.  

 - Ook de sociale grens geeft twee componenten weer: praten met collega’s over 

 persoonlijke kwesties en omgaan met collega’s buiten werktijd. Collega’s na werktijd 

 ontmoeten werd door onze geïnterviewden veelal gezien als een belangrijke stap richting 

 vriendschap.  

 

De geïnterviewden verschilden in hun voorkeuren ten aanzien van de werk-privégrenzen: 

sommigen vonden overschrijding iets wat men moet zien te voorkomen, anderen merkten 

overschrijding nauwelijks op. Later in dit hoofdstuk gaan we dieper in op deze preferenties. 

 

Hoe vaak komen diffuse grenzen voor? 

Zoals we in de inleiding beschreven, heerst er in de recente literatuur over de relatie tussen werk 

en familie in toenemende mate ongerustheid over de vervaging van de grenzen tussen werk en 

privé (eg. Sennett, 1998; Desrocher, Hilton & Larwood, 2005). Als werk overal en op alle tijden 

gedaan kan worden, wanneer houdt het dan op? Is het zo dat iedere werknemer thuis 

vergaderstukken leest, inlogt op een laptop om te werken of in het weekend lastig wordt gevallen 

met telefoontjes van collega’s, of is het een beeld dat gerelativeerd moet worden?  

 Veel mensen binnen onze steekproef scheiden nog steeds hun werk van hun privéleven. 

Bijna de helft van onze respondenten ontvangt thuis zelden werkgerelateerde telefoontjes, denkt 

zelden thuis aan werkzaken en werkt zelden thuis. Deze werknemers weren werkinvloeden zoveel 

mogelijk af en hebben doorgaans een ondoorlaatbare privégrens.  

Uit de streekproef van 1065 werknemers blijkt evenwel dat meer dan vijfenvijftig procent 

van onze respondenten thuis regelmatig met hun werk bezig is. Dit betreft dan vooral het 

verrichten van werkzaamheden of het denken over het werk. Voor deze werknemers is het werk 

niet per definitie afgelopen aan het einde van de werkdag, maar het eindigt pas als ze actief een 

grens stellen, en zeggen: dit was het weer voor vandaag. 

Mannen hebben vaker doorlaatbare privégrenzen dan vrouwen, zeker wanneer ze 

kinderen hebben. Werknemers met een partner nemen vaker hun werk mee naar huis dan 

werknemers zonder partner. Er is geen significante directe relatie tussen leeftijd en de 

doorlaatbaarheid van de privégrenzen. Interessant is dat zowel mannen als vrouwen die 

werkzaam zijn in hogere functies, meer doorlaatbare grenzen hebben dan hun collega’s die 

werkzaam zijn in lagere functies. In lijn met eerder onderzoek (Campbell Clark, 2002a), laten 

onze data een positieve relatie zien tussen het aantal werkuren en de doorlaatbaarheid van 



CHAPTER 7 

 158

privégrenzen. Samenvattend, de privégrens vervaagt inderdaad, maar wel vooral voor een 

specifieke groep werknemers: mannen, werkzaam in hoge functies, die veel werkuren maken en 

een partner en kinderen hebben. Later in dit hoofdstuk zullen we hier dieper op ingaan. 

 

 
WERKKENMERKEN EN DE VERVAGING VAN GRENZEN RONDOM HET PRIVÉDOMEIN 

 

Structurele en culturele werkkenmerken 

Eén van de vragen die we in deze studie stelden is of werkkenmerken de doorlaatbaarheid van 

privégrenzen beïnvloeden, en zo ja, op welke manier. De gedachte dat werkkenmerken 

werknemers kunnen ‘aansporen’ en zelfs ‘verplichten’ om werk in het privéleven te integreren is 

algemeen aanvaard (eg. Sennett, 1998; Rau & Hyland, 2002; Kreiner, 2006). Echter, de 

specifieke invloed van werkkenmerken was tot nog toe niet empirisch onderzocht. 

 In hoofdstuk drie hebben we de relatie tussen verschillende werkkenmerken en de 

doorlaatbaarheid van privégrenzen geanalyseerd. De volgende werkkenmerken staan centraal in 

de analyse: telewerken, flexibele werktijden, het aantal uren overwerk, de impliciete druk tot 

overwerk door collega’s en leidinggevende en de mogelijkheid om werk en privé te scheiden 

binnen de huidige baan (o.a. Beach, 1989; Perlow, 1998; Rau & Hyland, 2002). We 

veronderstelden hierbij dat werkkenmerken die de traditionele plaats- en tijdsmarkeringen 

oprekken, de doorlaatbaarheid van privégrenzen vergroten. De resultaten laten zien dat de 

genoemde werkkenmerken inderdaad een direct verband hebben met de doorlaatbaarheid van 

privégrenzen. 

 Een belangrijke factor in de werksituatie in relatie tot de doorlaatbaarheid van de 

privégrenzen, is de mening van werknemers dat hun baan eenvoudigweg geen scheiding van werk 

en privé toelaat. Werknemers die telewerken en die een druk voelen om over te werken geven het 

meest frequent aan dat ze weinig mogelijkheden hebben om hun privéleven van hun werk te 

scheiden. Dit betreft weliswaar een subjectief oordeel van werknemers, maar wel één waarvan het 

effect niet mag worden onderschat. Ander onderzoek heeft in het verleden al aangegeven dat een 

scheiding tussen werk en privé door veel mensen gewaardeerd wordt (Pryor, 1983). Het is 

historisch zelfs een grote verworvenheid dat arbeiders naast een arbeidsleven een privéleven met 

vrije tijd kregen (Zaretsky, 1976).  Interessant is de gedachte dat een strikte scheiding tussen werk 

en privé het combineren van de twee domeinen kan vergemakkelijken (Campbell Clark, 2000). 

Daarnaast kunnen strikte grenzen om het privédomein werk-familieconflicten en rolverwarring  

verminderen (Ashforth e.a., 2000; Desrocher & Sargent, 2004).  
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 Het meten en interpreteren van attitudes en percepties is waar sociaalwetenschappelijk 

onderzoek zich in de kern mee bezighoudt, maar is wel moeilijk te interpreteren (Alwin & 

Krosnick, 1991). Wat meet je met iemands houding? Heeft iemand een bepaalde houding als 

gevolg van objectieve omstandigheden, of is het ómdat iemand bepaald gedrag vertoont dat hij 

vindt dat hij geen andere keus heeft ? Interpretatie van subjectieve percepties en houdingen 

vereist daarom zorgvuldigheid. Indien werknemers het gevoel hebben dat hun baan hen – en 

anderen die de baan zouden hebben – geen mogelijkheid geeft om hun privéleven van hun werk 

te scheiden, geeft dit desondanks te kennen dat zij het gevoel hebben weinig controle te hebben 

over hoe ze de privégrenzen vormgeven. Het gevoel dat niet de werknemer zelf, maar anderen 

bepalen waar de grens van het privédomein ligt, kan gevolgen hebben voor de mate waarin 

werknemers werk-familieconflicten ervaren: eerder onderzoek heeft aangetoond dat werknemers 

die controle voelen over werk- en familiezaken minder werk-familieconflict ervaren (Thomas & 

Ganster, 1995). Daarbij komt dat werk-familieconflicten kunnen leiden tot een slechte fysieke en 

psychische gezondheid (Grandey & Cropanzano, 1999). Voor organisaties is het daarom, alleen 

al uit economische motieven om ziekteverzuim te verminderen, essentieel dat hun werknemers 

zich – in ieder geval voor een deel – in controle voelen over de mate waarin werk in hun 

privéleven integreert.  

 In lijn met onze verwachting en eerder onderzoek (Beach, 1989; Hill, Hawkins & Miller, 

1996), draagt het tweede onderzochte werkkenmerk, telewerken, bij aan de doorlaatbaarheid van 

privégrenzen. Werknemers die telewerken denken vaker aan hun werk als ze thuis zijn en 

onderbreken vaker familieactiviteiten voor het verrichten van werktaken. Zelfs wanneer 

werknemers zelden, of enkel van tijd tot tijd, telewerken, worden privégrenzen in sterkere mate 

doorlaatbaar voor werkinvloeden. Indien werknemers die telewerken toch de voorkeur hebben om 

privé van werk te scheiden, zullen ze zelf actief deze grenzen moeten bewaken (Ahrentzen, 1990). 

 Eerder onderzoek (Rau & Hyland, 2002) veronderstelde dat flexibele werktijden de 

tijdsgrenzen versoepelt, maar de privégrenzen in tact laat. In tegenstelling tot deze 

veronderstelling, laten onze resultaten een positief verband zien tussen flexibele werktijden en de 

doorlaatbaarheid van privégrenzen. De analyse laat zien dat het effect van flexibele werktijden op 

de doorlaatbaarheid van privégrenzen verklaard kan worden door een druk tot overwerken. Veel 

ouders maken gebruik van flexibele werktijden omdat ze zo in staat zijn om hun kinderen van 

school te halen. Indien deze werknemers zich echter onder druk voelen staan om over te werken, 

of dit nu is omdat het van hen expliciet verwacht wordt of omdat collega’s lange dagen maken, 

kan de verleiding groot zijn om thuis na het eten nog even wat te werken (Fernandez, 1990; 

Hochschild, 1997). Als werkarrangementen, die (onder andere) gericht zijn op het faciliteren van 

de combinatie van werk en privé, niet gepaard gaan met een organisatiecultuur die het gebruik 



CHAPTER 7 

 160

van deze arrangementen ondersteunt, schieten de arrangementen hun doel voorbij. Eerder 

onderzoek stelt dan ook dat niet zozeer werkarrangementen zoals flexibele werktijden voorkomen 

dat werk het privédomein binnentreedt, maar een werkcultuur die tegemoet komt aan het 

combineren van werk en privé (Mennino, Rubin & Brayfield, 2005; Brannen, 2005). 

 Druk tot overwerk, het derde onderzochte werkkenmerk, heeft inderdaad een positief 

verband met de doorlaatbaarheid van privégrenzen, vooral wanneer deze afkomstig is van 

leidinggevenden. Sommige van de geïnterviewden vertelden dat ze zich soms verzetten tegen 

overwerk. Zij vonden dit moeilijk en merkten dat dit hen niet in dank werd afgenomen. Vooral 

jonge hoogopgeleide werknemers die nog kort bij de multinational werken, zijn gevoelig voor de 

druk waarin de tijdsgrenzen tussen werk en privé van bovenaf worden opgerekt (zie ook Perlow, 

1998). Het is daarom van belang dat HRM-deskundigen erkennen dat werkarrangementen zoals 

flexibele werktijden en telewerken worden ondersteund door een familievriendelijke werkcultuur, 

waarin werknemers die gebruik maken van dergelijke arrangementen niet bestempeld worden als 

‘klaplopers’ of ‘niet ambitieus’. 

Aangezien de werkkenmerken van werknemers in hoge functieniveaus en lage 

functieniveaus verschillen, gaan we in de volgende paragraaf dieper in op deze verschillen. 

 

Werknemers in hoge en lage arbeidsposities 

Deze studie heeft zich niet beperkt tot kenniswerkers in hoge posities, maar heeft zich gericht op 

werknemers in zowel lage als hoge posities, waarbij de functie-inhoud varieert van handarbeid tot 

kenniswerk. De deelnemers aan de interviews hebben ons een duidelijker inzicht gegeven in de 

werkomstandigheden van werknemers in lage en hoge posities binnen onze casestudie. In lijn met 

de resultaten van de kwantitatieve analyses, laten de interviews een verband zien tussen de mate 

waarin werknemers hun werk en privéleven integreren en de invloed die zij kunnen uitoefenen op 

hun werktijden en werkplek (op kantoor of thuis door te telewerken)..  

 In lijn met eerder uitgevoerd onderzoek (Breedveld, 1998; Swanberg, Pitt-Catouphes & 

Drescher-Burke, 2005), bleek uit zowel onze kwalitatieve als kwantitatieve data, dat werknemers 

in lagere posities minder toegang hebben tot werkarrangementen als telewerken en flexibele 

werktijden dan hun collega’s in hogere posities. Dat gold in het bijzonder voor werknemers in 

relatief lage functies zoals monteurs of administratief medewerkers. De grenzen van de banen  

zijn in tijd en plaats vaak duidelijk aangegeven voor deze werknemers. Het werk wordt binnen 

een Tayloristische context verricht. De taakomschrijving is vast omschreven, soms in zeer 

gedetailleerde bewoordingen, en de meesten van hen hebben vaste werktijden en geen 

mogelijkheid tot telewerken, hoewel velen van hen dat wel zouden willen. Kortom, respondenten 

in lagere functies (handarbeid of administratie) hebben minder zeggenschap over hun werktijden 
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en hun werkplek dan respondenten in kennisgerelateerde hogere functies. Hierdoor zijn de 

mogelijkheden voor werknemers in lagere functies om werk en privé te integreren beperkt. Zoals 

we in hoofdstuk drie concludeerden dat doorlaatbare privégrenzen onvrijwillig tot stand kunnen 

komen, zo kan dit ook gelden voor ondoordringbare privégrenzen. Het aandachtsgebied van 

werk-familie onderzoek en dat van HRM-deskundigen dient zich daarom niet te beperken tot hen 

die toegang hebben tot werkkenmerken die de grenzen tussen werk en privé kunnen vervagen, 

maar dient ook betrekking te hebben op de aanzienlijke groep werknemers die uitgesloten zijn 

van deze ontwikkeling. 

 De werktaken van de geïnterviewden in hogere posities zijn niet strikt afgebakend. Deze 

werknemers hebben een globale taakomschrijving, maar worden daarentegen vaak 

geconfronteerd met een zeer strenge en specifieke deadline die aangeeft wanneer het werk klaar 

moet zijn. De werktijden en werkplek van werknemers in hoge posities zijn evenmin exact 

gedefinieerd: veelal kunnen ze naar eigen inzicht beginnen of vertrekken en kunnen ze 

incidenteel thuis werken. Er is echter een keerzijde. Het merendeel van deze werknemers heeft 

een contract dat expliciet het uitbetalen van overuren uitsluit. Velen voelen een druk tot 

overwerken; een ‘negen tot vijf mentaliteit’ wordt door zowel managers als collega’s niet snel 

geaccepteerd. Het werk moet op tijd af en omdat werk op elke plek en op elk moment kan worden 

gedaan, kan dat ook. Zoals één van de geïnterviewden aangaf: “Ik moet mijn werk gewoon op tijd 

afhebben, en hoe ik dat doe is mijn probleem en mijn verantwoordelijkheid”. Perlow noemt deze 

druk een vorm van grenscontrole (1998), anderen spreken van een “inhalige” werkplek (Coser, 

1974; Nippert-Eng, 1996a). Net zoals werknemers in lage posities beperkt zijn om de grenzen 

rondom het privédomein naar eigen inzicht vorm te geven, is de autonomie van werknemers in 

hogere posities hierin begrensd (Echtelt, Glebbeek & Lindenberg, 2006). 

 

 
KENMERKEN VAN DE THUISSITUATIE EN DE VERVAGING VAN GRENZEN RONDOM HET 

PRIVÉDOMEIN 

 

Familiekenmerken en de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid 

Het directe verband tussen kenmerken van de thuissituatie en de doorlaatbaarheid van de 

privégrenzen is gering, zo komt uit de analyses in hoofdstuk vier naar voren. Dit resultaat is in 

lijn met bestaand onderzoek waarin wordt aangegeven dat de integratie van werk in het 

privéleven eerder een resultaat is van werkinvloeden dan van privé-invloeden (Kinnunen & 

Mauno, 1998; Byron, 2005).  Echter, net zoals de werksituatie kan aangeven en bepalen hoeveel 

vrijheid werknemers hebben in het vormgeven van privégrenzen, kan de thuissituatie vrijheden  
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geven maar ook beperkingen stellen. Daarnaast is het de thuissituatie die bij uitstek kan aangeven 

of integratie van werk in het privéleven gunstig is of juist schadelijk. In enkele eerdere studies is 

gesuggereerd dat werknemers die hun werk moeten combineren met een veelvoud aan privé-

verantwoordelijkheden, eerder geneigd zullen zijn om werk in hun privéleven te integreren (o.a. 

Kossek et al., 1999, Clay, 1995). In andere studies is aangegeven dat juist werknemers met 

weinig privé-verantwoordelijkheden beter in staat zijn om thuis te werken, omdat werk niet hoeft 

te concurreren met andere taken die ook gedaan moeten worden (Nippert-Eng, 1996a; Perlow, 

1998). Hoofdstuk twee liet zien dat sommige van de geïnterviewden met veel 

privéverantwoordelijkheden inderdaad doorlaatbare privégrenzen hebben. Door de werkplek en 

de werktijden niet strikt te begrenzen tot het werkdomein, is het voor hen makkelijker om zowel 

werktaken als privétaken te vervullen.  

 De geïnterviewden die werk en privé het meest integreren, zijn echter niet degenen met 

de meeste verantwoordelijkheden in de thuissituatie, maar degenen met weinig privé-

verantwoordelijkheden. Deze - vaak jonge - werknemers ervaren weinig tot geen belemmeringen 

in hun thuissituatie, hebben geen kinderen en hebben nog geen duidelijke afspraken gemaakt met 

hun partner over de manier waarop ze werk en privé combineren. Zo lang als ze niet hun eigen 

biologische en psychologische grenzen overschrijden (vermoeidheid, burnout), is elke mate van 

integratie of scheiding een optie. Eerder onderzoek geeft aan dat veel van deze jonge 

werknemers, vooral jonge vrouwen, zich bewust zijn van het feit dat ze op een gegeven moment 

keuzes zullen moeten maken over de wijze waarop ze hun werk en hun privéleven willen 

combineren. Maar tot het zover is hebben ze hierin veel vrijheid (Du Bois-Reymond, Te Poel & 

Ravesloot, 1998). 

 In hoofdstuk vier hebben we de resultaten van hoofdstuk twee verder uitgediept door te 

bestuderen of werknemers met kinderen inderdaad het meest geneigd zijn tot het hebben van 

doorlaatbare grenzen, en, hierop aansluitend, of integratie van werk in het privéleven voor hen 

gunstig is. Aangezien vrouwen en mannen werk en privé op verschillende manieren combineren 

waren we hierbij specifiek geïnteresseerd in de verschillen tussen mannen en vrouwen. De 

resultaten laten inderdaad significante genderverschillen zien. Mannen met kinderen hebben 

veelal hoog doorlaatbare privégrenzen, terwijl vrouwen met kinderen juist eerder hun 

privégrenzen goed bewaken en graag een scherpe scheiding tussen beide domeinen markeren. 

Een interessant resultaat aangezien eerder onderzoek juist veronderstelde dat vrouwen met 

zorgtaken het meest zouden neigen tot doorlaatbare grenzen (Kossek et al., 1999). We 

beargumenteren dat onze resultaten mogelijk verklaard kunnen worden door de verdeling van 

betaalde en onbetaalde arbeid langs genderlijnen. In Nederland is het gebruikelijk dat vrouwen 
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het aantal uren in betaalde arbeid verminderen als ze kinderen krijgen, terwijl mannen veel vaker 

hetzelfde aantal uren blijven werken of meer gaan werken.  

 In hoofdstuk vijf testten we onze veronderstelling dat de verdeling van betaalde arbeid 

binnen een huishouden de doorlaatbaarheid van de privégrenzen beïnvloedt. We veronderstelden 

dat werknemers die deel uitmaken van een huishouden waarin beide partners - bijna - fulltime 

werken, het meest geneigd zullen zijn tot het hebben van doorlaatbare privégrenzen. Aangezien 

vrouwen doorgaans het grootste deel van het huishouden op zich nemen (Nelson & Burke, 2002) 

- ook in huishoudens van tweeverdieners (Bielby & Bielby, 1989) - verwachtten we dat deze 

relatie sterker is voor vrouwen dan voor mannen. In tegenstelling tot onze hypothese laten de data 

zien dat tweeverdieners niet meer doorlaatbare grenzen hebben dan éénverdieners of dan 

werknemers die een partner hebben die meer uren werkt. Aangezien het merendeel van de 

tweeverdieners geen kinderen heeft, is het mogelijk dat deze werknemers eerder op kantoor 

overwerken. Een andere mogelijke verklaring is dat juist omdat bij tweeverdieners twee partners 

worden geconfronteerd met een druk werkleven, bij hen de behoefte bestaat om hun privéleven af 

te schermen door geen werktaken mee naar huis te nemen (Edgell Becker & Moen, 1999). 

 We verwachtten daarnaast dat werknemers die deel uitmaken van een huishouden dat de 

betaalde arbeid onevenredig verdeelt, het meest geneigd zijn tot doorlaatbare grenzen wanneer zij 

meer uren in betaalde arbeid werken dan hun partner. Aangezien mannen doorgaans het 

merendeel van de betaalde arbeid op zich nemen, verwachtten we dat mannen die deel uitmaken 

van een huishouden dat gebaseerd is op het kostwinnersmodel eerder geneigd zijn tot 

doorlaatbare privégrenzen dan vrouwen die deel uitmaken van een dergelijk huishouden. 

Conform onze hypothese, laten de resultaten zien dat werknemers die een partner hebben met een 

deeltijdbaan, en zelf meer uren werken dan hun partner,  het meest geneigd zijn tot doorlaatbare 

grenzen. In onze steekproef zijn dit enkel mannen. Deze mannen maken deel uit van huishoudens 

waarin hun partners de meeste verantwoordelijkheid dragen voor privétaken, waardoor de 

mannen de handen vrij hebben om tegemoet te komen aan de eisen van het werk. De resultaten 

suggereren dat niet het moeten omgaan met een dubbele werk-zorgbelasting werknemers aanzet 

tot doorlaatbare privégrenzen, maar juist het vrijgesteld zijn van privé-verantwoordelijkheden. 

Juist doordat de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid in Nederland langs genderlijnen 

loopt (Portegijs, Boelens & Olsthoorn, 2004; Tijdens, Van der Lippe & De Ruijter, 2000), lijkt 

het moeten combineren van werk en privéverantwoordelijkheden zelden een directe reden voor 

werknemers om werk te integreren in hun privéleven. 

 

 

 



CHAPTER 7 

 164

Verwachtingen van familieleden 

Eerder onderzoek (Nippert-Eng, 1996a; Campbell Clark, 2000; Perlow, 1998) heeft aangegeven 

dat verwachtingen van familieleden de doorlaatbaarheid van grenzen kunnen beïnvloeden. Dit 

werd ook bevestigd in onze interviews. Ook onze kwantitatieve analyse laat zien dat de 

verwachtingen van partners en/of kinderen een direct verband hebben met de doorlaatbaarheid 

van de privégrenzen van werknemers. Indien partners aangeven dat ze het heel erg waarderen als 

de werknemer vroeg thuiskomt of wanneer zij geen bezwaar hebben tegen het thuis verrichten 

van werktaken, zijn werknemers eerder geneigd tot het hebben van doorlaatbare grenzen. Aparte 

analyses voor mannen en vrouwen laten zien dat deze redenering eigenlijk alleen voor vrouwen 

geldt. Vrouwen staan meer integratie toe wanneer hun familie geen bezwaar heeft als ze thuis 

werktaken verrichten. Voor mannen daarentegen hebben de verwachtingen van familieleden 

daarentegen geen directe invloed op de wijze waarop zij hun privégrenzen vormgeven. 

 

 
PREFERENTIES EN DE VERVAGING VAN GRENZEN RONDOM HET PRIVÉDOMEIN 

 

Voorkeuren voor integratie of separatie 

Eerder onderzoek laat zien dat individuen voorkeuren hebben voor waar en wanneer zij een grens 

trekken tussen werk en privé (Nippert-Eng, 1996a; Campbell Clark, 2000). Het belangrijkste 

motief dat ten grondslag ligt aan de voorkeur van werknemers voor integratie of separatie, is het 

faciliteren en voorkomen van knelpunten bij het combineren van werk en privé (Ashforth e.a., 

2000; Rau & Hyland, 2002). In lijn met eerdere bevindingen (o.a. Nippert-Eng,1996a) lieten 

zowel onze kwalitatieve als kwantitatieve data zien dat werknemers van mening verschillen over 

de vraag of, en in welke mate, werk in het privéleven mag integreren. Sommige werknemers 

geven de voorkeur aan doorlaatbare grenzen, anderen aan ondoorlaatbare grenzen en weer 

anderen prefereren doorlaatbare privégrenzen op bepaalde aspecten en ondoorlaatbare 

privégrenzen op andere aspecten. Gecontroleerd voor de effecten van werkkenmerken, laten de 

analyses in hoofdstuk vier zien dat grensvoorkeuren van werknemers samenhangen met de wijze 

waarop zij hun privégrenzen vormgeven (zie ook, Rothbard e.a., 2005). Werknemers die de 

voorkeur hebben voor een scheiding tussen werk en privé, hebben doorgaans inderdaad minder 

doorlaatbare privégrenzen dan werknemers die integratie prefereren. Door gebruik te maken van 

werkarrangementen die worden aangeboden in hun huidige baan of door te solliciteren op een 

baan die past bij hun grensvoorkeuren, kunnen werknemers proberen om hun werksituatie en de 

wijze waarop ze werk en privé willen combineren, op elkaar aan te sluiten (Rau & Hyland, 2002). 

Hoofdstuk drie ondersteunt de suggestie dat er sprake is van zelfselectie: ongeacht hun 
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functieniveau, werken werknemers die integratie van werk en privé prefereren, vaker in banen 

waarin ze gebruik kunnen maken van flexibele werktijden.  

 Desalniettemin duiden de resultaten erop dat als werknemers niet de mogelijkheid hebben 

om te handelen naar hun voorkeuren, de doorlaatbaarheid van privégrenzen onvrijwillig kan 

worden opgelegd in hun werksituatie. In hoofdstuk drie hebben we onderzocht of 

grensvoorkeuren het verband tussen de werksituatie en privégrenzen, en specifieker tussen 

telewerken en de doorlaatbaarheid van de privégrenzen, beïnvloeden. De resultaten suggereren 

dat grensvoorkeuren niet voldoende tegendruk geven aan het effect van telewerken op de 

doorlaatbaarheid van privégrenzen. Dit kan daarom betekenen dat werknemers die de voorkeur 

geven aan het scheiden van de twee domeinen maar die wel telewerken, niet kunnen voorkomen 

dat de privégrenzen poreus worden. Dit is een belangrijk punt, omdat hoofdstuk vier ons liet zien 

dat voor werknemers die werk en privé graag gescheiden houden, doorlaatbare grenzen vaker 

leiden tot werk-familieconflicten. Ofschoon de mate van doorlaatbaarheid het daadwerkelijke 

gedrag van werknemers weergeeft, namelijk in welke mate zij werk in hun privéleven toelaten of 

afweren, reflecteert het niet noodzakelijkerwijs vrijwillig gedrag. 

De resultaten uit hoofdstuk drie geven aan dat telewerken een sterkere invloed heeft op de 

doorlaatbaarheid van privégrenzen voor werknemers die gescheiden domeinen prefereren, dan 

voor werknemers die de voorkeur geven aan integratie. Twee processen zouden hiervoor 

verantwoordelijk kunnen zijn. Ten eerste, als de thuissituatie exclusief is gewijd aan het 

privéleven, trekken werkgerelateerde onderbrekingen veel aandacht (Nippert-Eng,1996b, 

Ashforth e.a., 2000). Ten tweede, als er een strikte ruimtelijke en mentale scheiding is tussen 

werk en privé, zal het overschrijden van de grenzen een grotere, zichtbaarder en moeilijkere stap 

zijn (Ashforth e.a., 2000). Voor individuen die werk en privé als één domein ervaren zijn 

grensoverschrijdingen daarentegen eenvoudig en onopvallend. 

 

Wie geeft de voorkeur aan integratie en wie aan separatie? 

Hoofdstuk twee en vier laten zien dat werknemers die de voorkeur geven aan integratie over het 

algemeen werkzaam zijn in hogere posities, terwijl werknemers die de voorkeur geven aan 

scheiding veelal werkzaam zijn in lagere functies. Veel werknemers in hogere posities zijn bereid 

werk in hun privéleven te integreren. Tegelijkertijd, zoals we eerder besproken hebben, kan dit 

door leidinggevenden en collega’s worden verwacht en aangemoedigd door middel van een 

werkcultuur waarin overwerken wordt gepropagandeerd. Hoofdstuk twee liet verder zien dat het 

hebben van veel verantwoordelijkheden op het thuisfront vaak samengaat met een voorkeur voor 

integratie van werk in het privéleven. Geïnterviewden met veel verantwoordelijkheden thuis, 

geven over het algemeen de voorkeur aan doorlaatbare grenzen omdat het hen de mogelijkheid 
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geeft aan zowel werk als privétaken tegemoet te komen. Daarnaast lijkt het belang dat gehecht 

wordt aan het werk, samen te hangen met grensvoorkeuren van werknemers. Werknemers met 

een sterke werkambitie, hebben veelal ook een sterke voorkeur voor doorlaatbare grenzen die 

toestaan dat werk en privé elkaar overlappen. Daar staat wel tegenover dat werknemers aangeven 

wanneer deze betrokkenheid excessief en ongezond wordt, zij na verloop van tijd juist 

ondoorlaatbare grenzen prefereren die het privéleven van het werk afbakenen.  

 Negatieve ervaringen met reorganisaties lijken de bereidheid van werknemers om werk 

en privé te integreren te doen afnemen. Vooral wanneer werknemers het gevoel hebben weinig 

waardering te krijgen van hun werkgever, kunnen werknemers als reactie hierop een strikte 

scheiding tussen beide domeinen prefereren. Hoofdstuk twee suggereert dan ook dat werknemers 

hun grensvoorkeuren ontwikkelen in interactie met hun omgeving, hierbij rekening houdend met 

hun eigen behoeften en die van hun werk- en thuissituatie. Grensvoorkeuren lijken het resultaat 

van een beoordeling van de balans tussen investeringen in en opbrengsten van werk en 

privéleven. 

 

 
DOORLAATBARE PRIVEGRENZEN EN WERK - FAMILIE CONFLICTEN 

 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een hoge doorlaatbaarheid van privégrenzen vaak 

resulteert in werk-familieconflicten (Campbell Clark 2002a,b; Olson-Buchanan & Boswell, 

2006). In lijn met deze resultaten laat hoofdstuk vier zien dat doorlaatbare privégrenzen positief 

samenhangen met werk-familieconflicten, maar niet voor iedereen. Eerder onderzoek geeft 

weinig duidelijkheid over de omstandigheden waaronder doorlaatbare privégrenzen leiden tot 

werk-familieconflicten. In dit proefschrift is de invloed van drie factoren op de relatie tussen 

doorlaatbare privégrenzen en werk-familieconflicten onderzocht: grensvoorkeuren, kenmerken 

van de thuissituatie en sekse. 

 

De rol van grensvoorkeuren 

Eerdere studies laten zien dat individuen verschillen in hun voorkeuren voor integratie of het 

scheiden van werk en privé (Nippert-Eng, 1996a; Ashforth e.a., 2000). Deze studie draagt bij aan 

eerdere bevindingen door te laten zien dat grensvoorkeuren niet alleen een direct verband hebben 

met de aard van privégrenzen, maar dat zij ook een interveniërende werking hebben ten aanzien 

van de antecedenten en gevolgen van doorlaatbare privégrenzen. Hoofdstuk vier ging in op de 

invloed van grensvoorkeuren op de relatie tussen de doorlaatbaarheid van privégrenzen en werk-

familieconflicten. In lijn met onze verwachtingen verschilt het effect van doorlaatbare 
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privégrenzen op werk-familieconflicten voor werknemers die de voorkeur geven aan gescheiden 

domeinen en voor werknemers die de voorkeur geven aan integratie. Het hebben van doorlaatbare 

privégrenzen heeft een zwak effect op werk-familieconflicten voor werknemers die de voorkeur 

geven aan integratie, terwijl het een sterk effect heeft op werk-familieconflicten voor werknemers 

die de voorkeur geven aan separatie. Vervaging van de grenzen tussen werk en privé leidt 

daarmee niet onvermijdelijk tot een hoge mate aan werk-familieconflicten. Als werknemers 

doorlaatbare grenzen prefereren, geeft het minder reden tot een verhoging van werk-

familieconflicten. Integratie kan wel degelijk een nadelig effect hebben als werknemers de 

voorkeur geven aan gescheiden domeinen (vergelijk Rothbard, Philips & Dumas, 2005; Kreiner, 

2006).   

 Veel familievriendelijke werkarrangementen richten zich op de integratie van werk en 

privé (zoals telewerken, Rau & Hyland, 2002; Hyland, Rowsome & Rowsome, 2005) en 

verhogen ook daadwerkelijk de doorlaatbaarheid van privégrenzen, zoals de resultaten van 

hoofdstuk drie laten zien. Waakzaamheid is gewenst aangezien integratie wel eens meer 

conflicten zou kunnen uitlokken dan dat ze voorkomt. Veel werknemers vinden dergelijke 

werkarrangementen aantrekkelijk en werkgevers spelen daar op in, zeker ten tijde van een krappe 

arbeidmarkt (Van Hoof et al., 2002; Remery, Schippers & Van Doorne-Huiskes, 2002). 

Gebruikmakend van Boundary Theory vonden Rau en Hyland (2002) dat werknemers die een 

hoge mate van conflicten ervaren, zich aangetrokken voelen tot organisaties die flexibele 

werktijden aanbieden. Werknemers met weinig werk-familieconflicten voelen zich echter meer 

aangetrokken tot organisaties die de mogelijkheid bieden tot telewerken. Deze resultaten, en de 

resultaten van de onderhavige studie, suggereren dat werknemers die de voorkeur geven privé en 

werk te scheiden wellicht niet profiteren van werkafspraken die te boek staan als 

‘familievriendelijk’, zoals telewerken en flexibele werktijden. Organisaties dienen zich daarom 

bewust te zijn van het feit dat werknemers verschillen in hun voorkeuren voor integratie, en dat 

deze voorkeuren mogelijk het verband tussen doorlaatbare privégrenzen en werk-

familieconflicten beïnvloeden.  

 

Doorlaatbare privégrenzen en werk-familieconflicten: de rol van de thuissituatie 

In hoofdstuk vijf is onderzocht voor welke huishoudens doorlaatbare grenzen werk-

familieconflicten kunnen minimaliseren, en voor welke huishoudens doorlaatbare grenzen 

conflicten juist kunnen aanwakkeren. De resultaten van hoofdstuk vier en vijf laten zien dat het 

effect van doorlaatbare grenzen op werk-familieconflicten afhangt van de thuissituatie van 

werknemers. Hoewel doorlaatbare privégrenzen voor alle huishoudens, behalve alleenstaanden, 

tot conflicten kunnen leiden, lijken sommige thuissituaties dit effect te bufferen. Voor geen enkel 
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huishouden hebben doorlaatbare grenzen echter een gunstig effect op het voorkomen van werk-

familieconflicten. Voor zowel mannen als vrouwen hebben doorlaatbare grenzen een sterke 

versterkende invloed op werk-familieconflicten; hoewel deze relatie sterker is voor mannen dan 

voor vrouwen. In hoofdstuk drie lieten bivariate correlaties zien dat mannen vaker telewerken, 

vaker een druk van hun leidinggevende voelen om over te werken, vaker het gevoel hebben dat 

hun werk het niet mogelijk maakt om werk van privé te scheiden, maar ook vaker integratie van 

beide domeinen prefereren.  

 In lijn met bestaand onderzoek (Kossek et al., 1999; Clay, 1995), is het hebben van 

doorlaatbare privégrenzen minder vaak een euvel wanneer werknemers hun werk combineren met 

de zorg voor kinderen. Voor zowel mannen als vrouwen leiden doorlaatbare grenzen minder vaak 

tot werk-familieconflicten als ze kinderen hebben. Deze bevinding draagt bij aan de notie dat 

integratie gunstig kan zijn voor het combineren van werk en privé. De sterkte van het verband 

tussen doorlaatbare grenzen en werk-familieconflicten verschilt wel voor mannen en vrouwen: 

het hebben van doorlaatbare grenzen resulteert minder vaak in werk-familieconflicten voor 

vrouwen met kinderen, dan voor mannen met kinderen. De relatie tussen doorlaatbare 

privégrenzen en werk-familieconflicten is echter sterker voor mannen dan voor vrouwen in alle 

gevallen: zonder of met kinderen.  

 

Doorlaatbare privégrenzen en werk- familieconflicten: de rol van de verdeling van     

betaalde en onbetaalde arbeid 

Voor zowel mannen als vrouwen leiden doorlaatbare privégrenzen vaker tot werk-

familieconflicten, wanneer zij deel uitmaken van een tweeverdienerhuishouding, hoewel de 

relatie tussen doorlaatbare grenzen en werk-familieconflicten sterker is voor mannen dan voor 

vrouwen. In deze huishoudens moeten twee veeleisende banen worden gecombineerd met hun 

verantwoordelijkheden in de thuissituatie (o.a. Hammer, Allen & Grigsby,1997). Wanneer er in 

een huishouden al weinig tijd is voor privé-verantwoordelijkheden, kan het mee naar huis nemen 

van werk het nog lastiger maken om toe te komen aan het privéleven.  

 De relatie tussen de doorlaatbaarheid van privégrenzen en werk-familieconflicten 

verschilt tussen man en vrouw voor specifieke kenmerken van de thuissituatie. In lijn met eerder 

onderzoek (Van der Lippe et al., 2003), vonden we dat het aantal uren dat de partner besteedt aan 

betaalde arbeid de nadelige gevolgen van doorlaatbare privégrenzen voor de mannelijke 

werknemers kan reduceren. Mannen rapporteren de minste werk-familieconflicten wanneer hun 

partner een parttime baan heeft. Mannen rapporteren juist meer conflict wanneer zij de enige 

kostwinner zijn; wellicht zijn partners die zelf werken meer gewend aan interrupties van werk in 

het privéleven. Voor vrouwelijke werknemers is het totale aantal uren dat een familie werkt, 
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nauwelijks gerelateerd aan het effect van doorlaatbare privégrenzen op werk-familieconflicten. 

Vrouwen die minder werken dan hun partner ervaren nauwelijks minder conflict door 

doorlaatbare privégrenzen dan vrouwen die evenveel of meer dan hun partner werken. Binnen 

onze steekproef zijn er maar dertien vrouwelijke kostwinners; de meeste vrouwen hebben het 

aantal uren in betaalde arbeid gelijk verdeeld met hun partner of hebben een partner die meer uren 

werkt.  

 Een verklaring voor deze sekseverschillen zou kunnen liggen in het feit dat veel vrouwen 

in eerste instantie primair verantwoordelijk zijn voor het huishouden, ongeacht de werkuren van 

hun partners. Voor vrouwen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de huishoudtaken, 

leiden doorlaatbare privégrenzen vaker tot werk-familieconflicten. Opmerkelijk is dat voor 

vrouwen die de huishoudtaken in gelijke mate met hun partner delen, doorlaatbare privégrenzen 

niet significant gerelateerd zijn aan werk-familieconflicten. Voor mannen leiden doorlaatbare 

privégrenzen aanzienlijk vaker tot werk-familieconflicten wanneer zij de huishoudtaken delen, en 

juist minder vaak tot conflicten wanneer hun partner het merendeel van deze taken uitvoert. 

In tegenstelling tot de notie van eerder onderzoek dat werknemers die werk en privé traditioneel 

scheiden (waarbij de man het merendeel van de betaalde arbeid op zich neemt en de vrouw het 

merendeel van de zorgtaken) daarmee een scheiding aanbrengen tussen werk en privé (Felstead & 

Jewson, 2000), vonden we dat werknemers in traditionele huishoudens de meest doorlaatbare 

privégrenzen hebben én dat doorlaatbare privégrenzen voor hen het minst vaak tot conflicten 

leiden. Door het verminderen van eisen en plichten uit betaalde arbeid  - families hebben te 

maken met één of anderhalve baan - (Edgell Becker & Moen, 1999), maakt het anderhalf 

kostwinnermodel het mogelijk voor families om zowel te voldoen aan familiebehoeften, als aan 

werkeisen. Opmerkelijk is dat traditionele huishoudens daarmee het beste in staat zijn om werk te 

integreren in het privéleven. Het is hier wederom van belang op te merken dat het mee naar huis 

nemen van werk niet altijd een kwestie van kiezen is. Hoofdstuk drie toonde immers aan dat veel 

werknemers het gevoel hebben dat hun baan hen simpelweg niet toestaat om werk en privé van 

elkaar te scheiden. Alleenstaanden en anderhalfverdieners zullen mogelijk het beste in staat zijn 

de uitdagingen die het integreren van werk en privé met zich meebrengt het hoofd te kunnen 

bieden. 

 Als één van de partners niet primair verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de 

huiselijke taken, kunnen doorlaatbare privégrenzen resulteren in een hoge mate van werk-

familieconflict dat het geval is bij veel tweeverdieners. Hoewel de verdeling van huishoudelijke 

taken niet direct van invloed is op doorlaatbare privégrenzen, kan zij wel bepalen of doorlaatbare 

grenzen tot conflict leiden of niet. Vanwege de scheve verdeling van betaalde arbeid tussen de 

seksen in Nederland, zijn mannen in staat te voldoen aan de eisen van moderne banen, terwijl 
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vrouwen ervoor zorgen dat het combineren van beide domeinen niet noodzakelijkerwijs tot werk-

familieconflicten leidt.  Organisaties dienen daarom aandacht te hebben voor genderverschillen, 

niet alleen in de bredere samenleving, maar juist ook tenaanzien van de dagelijkse werkpraktijk 

binnen de eigen organisatie (Benschop, 1996). Juist doordat vrouwen het merendeel van de 

huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen, is het voor vrouwen moeilijker om te voldoen aan de 

gulzige tijdseisen van moderne organisaties (Van Echtelt, 2007).  

 Vrouwen bieden nog steeds de noodzakelijke ondersteuning achter de schermen voor 

mannen en moderne organisaties. Door primair de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor 

het familieleven en door parttime te werken, ondersteunen vrouwen hun partners in het succesvol 

uitoefenen van hun werk. Dit is niet omdat vrouwen zichzelf zien als ondergeschikten van hun 

partners. Veel werkende vrouwen geven prioriteit aan familie bij het combineren van werk en 

familie (Bielby & Bielby, 1989) en wensen minder te werken in betaalde arbeid dan mannen (Van 

Hoof, Bruin, Schoemaker & Vroom, 2002). Hoewel deze vrouwen zich doorgaans niet 

ondergeschikt voelen, heeft het verminderen van het aantal werkuren of tijdelijk uit het 

arbeidsproces stappen, wel degelijk nadelige gevolgen voor hun loopbaan. Daarbij is het maar de 

vraag of dergelijke preferenties en keuzes vrijelijk door vrouwen en mannen gemaakt worden, of 

het resultaat zijn van culturele en structurele genderpatronen in de maatschappij (zie o.a. Hakim, 

2000, 2002; McRae, 2003). Feit is dat arbeidspreferenties  en -keuzen niet in een maatschappelijk 

vacuüm worden gemaakt, maar binnen de context van culturele en structurele beperkingen. Deze 

studie laat zien dat zien dat het grensgedrag van werknemers (de doorlaatbaarheid van 

privégrenzen) het gezamenlijke product is van factoren in de werk- en thuissituatie en van 

individuele preferenties.  
 

 

METHODOLOGISCHE IMPLICATIES  VAN DEZE STUDIE 

 

Deze paragraaf bevat de methodologische implicaties van deze studie. Ten eerste bespreken we of 

en binnen welke grenzen de casestudie vergelijkbaar is met andere organisaties in Nederland, 

gevolgd door een bespreking van de representativiteit van de steekproef  voor  het 

werknemersbestand binnen de casestudie. Vervolgens bespreken we de beperkingen van deze 

studie en geven we enkele suggesties voor vervolgonderzoek. 

 

Representativiteit van deze casestudie 

De organisatie die in dit onderzoek centraal stond, is gekozen vanwege haar brede variatie in 

werkkenmerken en haar geschiedenis, die de organisatorische veranderingen weerspiegelt van de 

afgelopen eeuw. In een relatief korte tijdspanne heeft deze multinational ontwikkelingen 
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doorgemaakt van organisatorische, technologische en culturele aard die van invloed zijn op de 

relatie tussen werk en privé: de overgang van voornamelijk handwerk naar kenniswerk, de 

toetreding van vrouwelijke werknemers binnen de organisatie, de globalisering van zakelijke 

diensten en het gebruik van ICT. Veel van de oudere werknemers binnen de multinational waren 

getuige van deze ontwikkelingen. Vandaag de dag zijn de werknemers in hogere posities primair 

werkzaam in kenniswerk, waarbij zij geconfronteerd worden met de eisen en de dynamiek van de 

internationaal opererende multinational. Veel werknemers die werkzaam zijn in lagere posities, 

zijn nog steeds werkzaam in een meer Tayloristisch aandoende werkomgeving. Het werk van 

deze werknemers is afgebakend door vaste werktijden, een vaste werkplek en door een 

gedetailleerde werkomschrijving. In lijn met de organisatorische veranderingen heeft de 

multinational een initiërende rol in het implementeren van moderne werkarrangementen, zoals 

flexibele werktijden en telewerken. Al met al geeft deze casestudie een goed beeld van een 

moderne Nederlandse organisatie die moet inspelen op veranderingen binnen de economische 

markt en de arbeidsmarkt. De huidige studie neemt onder de loep hoe werknemers binnen de 

context van hun werk en de organisatie, omgaan met de combinatie van werk en privé. 

 De multinational is niet gekozen om haar representativiteit voor andere organisaties in 

Nederland, maar om haar variëteit, waardoor het mogelijk was om de relaties te analyseren tussen 

de centrale concepten in de recente theorie over de grenzen tussen werk en privé. Hoewel we 

daarmee uitspraken kunnen doen over welke factoren invloed hebben op de vormgeving van 

grenzen, kunnen we daarmee niet aangeven of deze relaties in alle organisaties in Nederland 

voorkomen. Andere organisaties binnen Nederland verschillen mogelijk van onze casestudie in 

organisatorische grootte, in werkcultuur, in man-vrouwverdeling, in de frequentie en het 

voorkomen van reorganisaties en in het gebruik van flexibele werkarrangementen. 

Organisatorische factoren, werkgerelateerde en culturele factoren bepalen welke vraagstukken 

aan de orde komen bij de combinatie en integratie van werk en privé (Kossek et al., 1999; Kossek 

& Lambert, 2005).  

De data van deze studie zijn daarmee niet noodzakelijkerwijs representatief voor hoe 

werknemers binnen en buiten Nederland omgaan met de grenzen tussen werk en privé. Omdat 

echter de centrale concepten in de theorie over werk-privégrenzen konden worden onderzocht en 

de situationele context synchroon was voor de respondenten in deze casestudie, waren de data 

geschikt voor het testen van verklarende hypothesen. Dat neemt niet weg dat het onderzoeken van 

de hypothesen binnen andere organisaties kan achterhalen of onze bevindingen algemene 

geldigheid bezitten. 

 



CHAPTER 7 

 172

Representativiteit  binnen de casestudie 

In drie afdelingen van de onderzochte organisatie konden alle werknemers benaderd worden voor 

de vragenlijst. Voor twee afdelingen is de respons op achtergrondkenmerken representatief voor 

de populatie. Voor de derde afdeling is de respons weliswaar representatief wat betreft geslacht 

en leeftijd, maar wijkt enigszins van de populatie af wat betreft het functieniveau. Dat wil zeggen, 

werknemers werkzaam in lagere functies hebben een lagere respons dan werknemers in hogere 

functies. Om de variëteit te waarborgen, is van één afdeling een gestratificeerde steekproef 

getrokken van de populatie, waarbij vrouwen en werknemers in zeer lage en zeer hoge functies  

oververtegenwoordigd zijn. De respons is representatief voor de steekproef voor geslacht, maar 

ook hier participeerden werknemers in lagere functies minder in de vragenlijst. Hoewel 

werknemers in lagere functies zijn oververtegenwoordigd, reageerden werknemers in hogere 

functies vaker op onze vragenlijst (lagere functies zeventien procent, hogere functies drieëndertig 

procent). Praktische redenen zouden kunnen verklaren waarom werknemers in hogere functies 

een hogere respons hadden dan werknemers in lagere functies: bij afname van de vragenlijst 

bleek dat werknemers in hogere functies in staat waren de webenquête in te vullen, terwijl 

werknemers in lagere posities dat niet konden en dit handmatig moesten doen. Het is echter ook 

mogelijk, en dit wordt ondersteund door de resultaten van dit proefschrift, dat werknemers in 

hogere en lagere functies verschillen in hun ervaringen met en houdingen tegenover de grenzen 

tussen werk en privé. In lijn met eerder onderzoek (Swanberg et al., 2005), hebben werknemers in 

hogere functies binnen de multinational meer toegang tot flexibele werkarrangementen en worden 

zij vaker geconfronteerd met een cultuur die vraagt om langere werktijden. Werknemers in 

hogere functies kunnen daarom genoodzaakt zijn door hun werksituatie om doorlaatbare 

privégrenzen te hebben, en kunnen daardoor wellicht eerder geneigd om een vragenlijst in te 

vullen over de integratie van werk en privé. Dit is niet problematisch voor de 

generaliseerbaarheid van deze studie - statistische generaliseerbaarheid is immers niet het doel 

van deze studie - wel kan het gemiddelde van de doorlaatbaarheid van privégrenzen iets hoger 

zijn dan het geval zou zijn geweest bij een evenredige verdeling tussen van werknemers in hoge 

en lage functies.  

 Aangezien de studie is uitgevoerd binnen één multinational konden we bepaalde 

essentiële werkgerelateerde factoren zoals het organisatorische klimaat, constant houden. Dit 

zorgde voor een betere vergelijkbaarheid van belangrijke werkkenmerken, zoals flexibele 

werktijden en het functieniveau. Door de gehele organisatie wordt één schaalindeling van 

functieniveaus gehanteerd. Daardoor weten we dat respondent A, die werkzaam is op 

functieniveau zes, vergeleken kan worden met respondent B die eveneens op functieniveau zes 

werkt. Daarbij waren we door het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data in staat 



CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

 173

inzicht te krijgen in de details en bijzonderheden van de organisatie en de werkcontext van onze 

respondenten. 

 

 

 

Beperkingen van deze studie en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Deze studie heeft enige beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de 

interpretatie van de resultaten. Omdat het personeelsbestand van de multinational de 

seksespecifiek-scheve verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid in Nederland reflecteert, 

gaven onze data zeer scheve verdelingen van geslacht en van werkuren naar geslacht. Onze data 

bestonden uit tweemaal zoveel mannen (zesenzestig procent) als vrouwen (drieëndertig procent). 

Als gevolg daarvan konden sommige verbanden niet apart onderzocht worden voor mannen en 

vrouwen, zoals de verdeling van betaalde arbeid - behalve voor tweeverdieners - en 

huishoudelijke taken. Dit betekent dat voor analyses waarbinnen we niet gecontroleerd hebben 

voor de verdeling van betaalde arbeid of geslacht (sommige analyses uit hoofdstuk vier), effecten 

deels zijn te verklaren door de scheve verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen de 

seksen. 

 Eerder onderzoek geeft aan dat werknemers de controle hebben over sommige aspecten 

die van invloed zijn op de manier waarop ze omgaan met de grenzen tussen werk en privé; in 

andere aspecten zijn zij echter beperkt in hun handelingsruimte (o.a. Campbell Clark, 2002a,b). 

Zoals we eerder hebben aangegeven kunnen doorlaatbare privégrenzen vrijwillig (actief 

handelen) en onvrijwillig (passief handelen) tot stand komen. De operationalisatie van 

doorlaatbare privégrenzen in deze studie maakt hierin geen onderscheid. De resultaten van deze 

thesis ondersteunen echter wel de notie dat doorlaatbare privégrenzen zowel vrijwillig als 

onvrijwillig gedrag kunnen weergeven. Zo geven de data bijvoorbeeld aan dat werknemers die de 

voorkeur geven aan gescheiden domeinen, maar die wel telewerken, doorlaatbare privégrenzen 

niet kunnen voorkomen. Daarbij leidt het hebben van doorlaatbare privégrenzen vaker tot werk-

familieconflicten voor werknemers die de voorkeur geven aan ondoorlaatbare grenzen. 

Toekomstig onderzoek zou daarom een operationalisatie van doorlaatbare privégrenzen moeten 

hanteren die zowel het actief handelen als het passief handelen weergeeft. 

 De flexibele werkarrangementen binnen deze studie waren gelimiteerd tot het gebruik 

van flexibele werktijden en telewerken. Hoewel sommige van onze respondenten beschikbaar 

waren voor noodgevallen buiten hun werkuren, hoefden onze respondenten niet te werken in 

andere atypische werkarrangementen, zoals een ploegendienst. Eerder onderzoek geeft echter aan 
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dat vooral werknemers die werken in ploegendiensten moeite hebben met het combineren van 

werk en privé (Presser, 2003; Jansen, Kant, Nijhuis, Swaen & Kristensen, 2004). 

 Resultaten van deze studie laten zien dat werknemers hun privégrenzen vormgeven in 

interactie met hun werk, hun thuissituatie en met hun eigen voorkeuren. Werknemers nemen deze 

factoren allemaal tegelijkertijd in  hun keuzeproces mee en  wegen de voor en tegens van elk 

belang af. De data gaven echter niet de mogelijkheid om deze variabelen en hun onderlinge 

samenhangen gelijktijdig in een model op te nemen en te toetsen. In het algemeen veroorzaakte 

de scheve verdeling van sommige variabelen beperkingen in de analysemogelijkheden, ondanks 

een aanzienlijke steekproef. 

 Om toch data te kunnen analyseren van  weinig voorkomende categorieën (zoals vrouwen 

die integratie van werk en privé prefereren, vrouwen die de meerderheid van het betaalde werk op 

zich nemen, alleenstaande ouders), kan toekomstig onderzoek gebaat zijn bij een grotere 

steekproef en een sterkere oververtegenwoordiging van deze minderheidscategorieën. De  nog 

scheve verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid over de seksen in Nederland, maakt het 

interessant om de onderzochte  relaties eveneens te testen  in landen waar beide ouders vaker 

fulltime werken (bijvoorbeeld in Denemarken). Op deze wijze kan toekomstig onderzoek de 

huidige resultaten evalueren en het volledige model van relaties zoals het is voorgesteld in dit 

proefschrift testen. 

 In dit proefschrift is het vormgeven van privégrenzen aangeduid als een proces; dat wil 

zeggen dat werknemers hun grenzen niet vormgeven in een sociaal vacuüm, maar in relatie met 

hun omgeving. Onze resultaten laten zien dat de werk- en de thuissituatie de doorlaatbaarheid van 

privégrenzen kunnen beïnvloeden en soms zelfs kunnen ‘voorschrijven’. En op haar beurt kan de 

door mensen zelf toegestane of gekozen doorlaatbaarheid van privégrenzen consequenties hebben 

voor de omgeving, zoals het ontstaan of versterken van werk-familieconflicten. De gesprekken uit 

hoofdstuk twee laten zien dat werknemers hun grensvoorkeuren aanpassen in een continu proces 

waarin zowel de eigen behoeftes als die van de werk- en thuissituatie worden afgewogen. Voor de 

meeste werknemers zijn zowel hun werk- en thuissituatie als hun eigen voorkeuren en 

grensgedrag niet statisch van karakter. Het is aannemelijk dat als de omgeving van werknemers 

verandert, hun voorkeuren en gedrag meeveranderen, zoals al aangetoond is in eerder onderzoek 

(Nippert-Eng,1996a). In hoofdstuk twee en eerder onderzoek is gesuggereerd dat wanneer 

werknemers veel conflict ervaren door het hebben van of kiezen voor doorlaatbare privégrenzen, 

werknemers hun grensvoorkeuren kunnen aanpassen en meer scheiding tussen de domeinen 

nastreven (Rau & Hyland, 2002).  

 Hoofdstuk drie laat zien dat de perceptie van werknemers dat  hun baan vrijwel geen 

mogelijkheid biedt tot het scheiden van werk en privé, sterk gerelateerd is aan het hebben van 



CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

 175

doorlaatbare privégrenzen. Aangezien we data hebben verzameld op één tijdstip, is het aanwijzen 

van causaliteit in deze studie problematisch. Toekomstig longitudinaal onderzoek is daarom 

noodzakelijk om de causale relaties verder uit te diepen. Daarbij zou kunnen worden onderzocht 

welke andere factoren bijdragen aan de perceptie van werknemers dat hun werk aan hen geen 

andere keus laat dan het integreren van werk in hun privéleven. Een zelfde redenering kan gelden 

voor de relatie tussen de doorlaatbaarheid van privégrenzen en grensvoorkeuren De 

operationalisering van de doorlaatbaarheid van het privédomein geeft iemands perceptie weer van 

de mate waarin hij of zij zich thuis met werk bezig houdt. Het is uiteraard mogelijk dat iemands 

perceptie beïnvloed is door zijn of haar grensvoorkeuren. 

 De data in deze studie suggereren dat de relaties tussen werk- en thuissituaties, de 

doorlaatbaarheid van privégrenzen en werk-familieconflicten, voor mannen en vrouwen 

verschillend van aard zijn. Daarom moet toekomstig onderzoek naar de grenzen tussen werk en 

privé zich niet richten op een algemeen theoretisch model dat de vorming van grenzen verklaart 

voor alle werknemers, maar eerder één dat ook het verschil tussen man en vrouw meeneemt. In 

deze studie is aan werknemers gevraagd hoeveel uren hun partner in betaalde arbeid werkzaam is. 

Toekomstig onderzoek zou gebaat zijn bij het onderzoeken van partnerstellen, om zo meer kennis 

te hebben over de context waarbinnen hij of zij werkt.  

 Deze studie is uitgevoerd binnen een multinational in Nederland. In het bestuderen hoe 

werknemers omgaan met werk en privé, vormt Nederland een interessante, maar specifieke 

context. Nederland is bekend om haar grote aantal anderhalfverdieners, waarbij één partner bijna 

fulltime werkt en de ander parttime. Deze verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid wint nog 

steeds aan populariteit onder werknemers (Portegijs, Boelens & Olsthoorn, 2004). Resultaten van 

deze thesis laten zien dat een op sekse gebaseerde verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid 

grote invloed heeft op de wijze waarop werknemers hun grenzen vormgeven tussen werk en 

privé. We concludeerden dat, vanwege deze op sekse gebaseerde verdeling, het moeten 

combineren van werk en privé werknemers zelden aanzet tot het integreren van werk in hun 

privéleven. Een studie binnen een land waarin beide partners vaker werken op een fulltime basis 

zoals Zweden, zou echter kunnen leiden tot andere of aanvullende resultaten. Onze data laten zien 

dat tweeverdieners minder geneigd zijn om hun werk in hun privéleven te integreren. Veel van 

onze Nederlandse tweeverdieners hebben echter geen thuiswonende kinderen. Als beide partners 

fulltime werken en daarnaast wel voor kinderen moeten zorgen, wordt het wellicht wel nuttig of 

noodzakelijk om werk in het privéleven te integreren, zoals eerder onderzoek suggereerde 

(Kossek et al., 1999). 

 Tot slot is het belangrijk op te merken dat dit proefschrift vanzelfsprekend niet 

alomvattend is; andere factoren kunnen invloed hebben op de vormgeving van grenzen, zoals 
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waarden en normen. Carlson & Kacmar (2000) vonden dat waarden en normen van invloed zijn 

op het ervaren van werk-familieconflict. Wanneer familie hoog in het vaandel staat, hebben 

werkinvloeden een grote impact op individuen. Wanneer werk echter hoog gewaardeerd werd, 

hadden antecedenten binnen het familiedomein de meeste invloed op individuen. Eerdere 

onderzoeken gebaseerd op Boundary Theory suggereren dat het vormgeven van grenzen wellicht 

de betekenis weergeeft die individuen toeschrijven aan beide domeinen (Nippert-Eng, 1996a, 

Ashfort e.a., 2000). Waarden en normen hebben dan, net zoals grensvoorkeuren, een 

interveniërende werking in de relatie tussen doorlaatbare privégrenzen en werk-familieconflicten. 

Sterker nog, dergelijke normen en waarden liggen mogelijk ten grondslag aan de 

grensvoorkeuren van individuen, zoals blijkt uit de interviews in hoofdstuk twee. Omdat het 

stellen van grenzen deels een beslissing van het gehele huishouden is, kunnen de normen en 

waarden van partners ook een rol spelen; eerder onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen meer 

conflict ervaren als hun partner een sterke werkambitie heeft (Beutell & Greenhause, 1982). Ten 

slotte, werknemers willen mogelijk alleen hun werk in hun privéleven integreren wanneer ze 

daarmee een plezierig deel van hun leven mee naar huis nemen.  

 Of werknemers werk als iets plezierigs ervaren hangt samen met hun persoonskenmerken 

(Lounsbury, Loveland, Sundstrom, Gibson, Drost & Hamrick, 2003). Lounsbury et al. vonden  

drie persoonskenmerken die verband hielden met arbeidstevredenheid: emotionele weerbaarheid, 

optimisme en gedrevenheid in het werk. Hoofdstuk twee laat zien dat de grensvoorkeuren van 

werknemers samenhangen met hun betrokkenheid bij hun werk. Toekomstig onderzoek zou de 

rol van arbeidstevredenheid en -betrokkenheid in het vormgeven van grenzen verder kunnen 

uitdiepen. Daarnaast kan toekomstig onderzoek ingaan op de mogelijke invloed van 

persoonskenmerken op de mate waarin werknemers in staat zijn om met de eisen van het werk 

om te gaan en hier tegenin te gaan.  

 In hoofdstuk twee zijn op basis van diepte-interviews vier soorten grenzen onderscheiden 

(zie eerder in dit hoofdstuk). Aangezien het bestuderen van grenzen tussen werk en privé relatief 

nog in de kinderschoenen staat, vonden we het van belang om zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

bestaand onderzoek (o.a. Campbell Clark, 2002a; Desrocher & Sargent, 2004; Olson-Buchanan & 

Boswell, 2006). Toekomstig onderzoek dient na te gaan of de determinanten en de consequenties 

van doorlaatbare privégrenzen verschillen voor de verschillende grenzen. 

 In dit proefschrift wordt de invloed van techniek op de doorlaatbaarheid van privégrenzen 

niet direct bestudeerd. Impliciet is de invloed van techniek wel onderwerp van onderzoek, 

aangezien moderne technieken het mogelijk maken dat werknemers kunnen telewerken vanuit 

huis of hun e-mail kunnen checken na werktijd. In eerder onderzoek is gevonden dat juist door 

het aanhoudend gebruiken van een zakelijke mobiele telefoon over een periode van twee jaar, 
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werk negatief doorsijpelde naar het privéleven (Chesley, 2005). In dit onderzoek is meegenomen 

of werknemers werkgerelateerde telefoontjes ontvangen wanneer ze thuis zijn, we hebben niet 

expliciet bestudeerd of werknemers een door de zaak gedistribueerde telefoon gebruiken na 

werktijd. Eerder onderzoek heeft de invloed aangetoond van een werk-familievriendelijke 

werkcultuur (o.a. Mennimo, Rubin & Brayfield, 2005). Helaas weten we niet of de managers van 

onze respondenten het telewerken en flexibel werken aanmoedigen of juist niet. Daarbij is in deze 

studie niet gekeken naar de rol van het reizen van en naar het werk. De interviews geven aan dat 

veel werknemers hun reis tussen werk en privé ervaren als een overgangsfase, een plek tussen de 

twee domeinen, die het voor hen makkelijker maakt een domein af te sluiten alvorens het 

volgende te betreden. 

 

 
TOT BESLUIT 

 

Dit proefschrift beoogde te onderzoeken waarom sommige werknemers in hoge mate hun werk in 

hun privéleven integreren, terwijl anderen deze twee juist naarstig gescheiden willen houden. Dit 

vraagstuk doet zich in het moderne arbeidsbestel steeds meer voor en is een vraagstuk voor niet 

alleen de werknemers, maar ook voor de werkgever en voor de familie van de werknemer. 

Daarmee diende zich de vraag aan naar de relatie tussen doorlaatbare privégrenzen en werk-

familieconflicten. De resultaten laten een complex proces zien: werknemers verschillen niet 

alleen in de manier waarop ze met de combinatie van werk en privé en met het vormgeven van 

privégrenzen omgaan, de voor- en nadelen 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 op de wijze waarop werknemers hun grenzen vormgeven. Een sterke invloed, en één die 

voor werknemers moeilijk te omzeilen is. Werknemers die telewerken, maar een voorkeur hebben 

voor gescheiden domeinen, lijken sterk doorlaatbare grenzen niet te kunnen voorkomen. Juist 

voor werknemers die werk en privé willen scheiden, lijkt permeabiliteit sneller tot conflicten 

tussen werk en familie te leiden.  

 Dat de werksituatie een duidelijke invloed heeft op het grensgedrag van werknemers, 

betekent nog niet dat zij zich willoos schikken naar de eisen van het werk. Integendeel, 

werknemers vormen hun grenzen in interactie met hun omgeving. Werknemers maken gebruik 

van die werkarrangementen die aansluiten bij hun eigen voorkeuren, nemen hun werk mee naar 
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huis om zo tijd te hebben voor hun familie en ontwikkelen binnen hun gezin strategieën die het 

makkelijker maken om werk en privé te combineren. 

 Hoewel het directe verband tussen kenmerken van de thuissituatie en de doorlaatbaarheid 

van grenzen gering is, speelt de thuissituatie wel degelijk een belangrijke rol in de wijze waarop 

werknemers hun grenzen vormgeven. Zo hebben huishoudens die gebaseerd zijn op een 

traditioneel kostwinnersmodel veelal de meest doorlaatbare privégrenzen. Daarnaast is de 

thuissituatie een interveniërende factor in de relatie tussen permeabiliteit en werk-

familieconflicten. Deze studie heeft laten zien dat voor sommige huishoudens doorlaatbare 

privégrenzen tot een hoge mate van conflict leiden, terwijl andere huishoudens hier veel minder 

hinder van ondervinden. Voor traditionele huishoudens leidt dit minder vaak tot werk-

familieconflicten. Werknemers die het aantal uren in betaalde arbeid gelijk verspreiden over het 

gezin hebben minder vaak doorlaatbare privégrenzen, maar het verband tussen doorlaatbare 

grenzen en werk-familieconflicten is voor hen het sterkst. Opmerkelijk genoeg, lijken de 

traditionele huishoudens het meest aangepast aan de eisen van huidige organisaties. 

 Het is de vraag of dit veertig jaar geleden, toen vrouwen over het algemeen thuisbleven 

om hun man te ondersteunen in zijn werk en voor de kinderen te zorgen, anders was. Ook 

vandaag de dag verminderen veel vrouwen het aantal uren in betaalde arbeid wanneer ze kinderen 

krijgen. Doorgaans hebben moeders in Nederland kleine banen en grote verantwoordelijkheden 

thuis. De beeldvorming over hoe families, mannen en vrouwen, werk en zorg moeten combineren 

(en dan vooral op welke wijze en wie er voor de kinderen moet zorgen), lijkt daarmee in de 

afgelopen veertig jaar nog niet veel veranderd. Laat het privédomein daarmee een relatieve 

stabiliteit zien, dit geldt in veel mindere mate voor het werkdomein. Veel organisaties verlangen 

flexibiliteit en vooral bereikbaarheid van hun medewerkers. Onze data suggereren dan ook dat de 

vervaging van de privégrenzen niet zozeer een gevolg is van de stijging van het aandeel van 

vrouwen op de arbeidsmarkt of van gendergelijkheid, maar veel eerder een gevolg is van de 

veranderingen in de werksituatie van werknemers. 

Maar ook medewerkers zelf zijn gevoelig voor het gemak dat het gebruik van laptops en 

mobiele telefonie met zich meebrengt. Thuis kunnen werken is gemakkelijk en kan werknemers 

vrijheid geven in het combineren van hun werk en privéleven. Voor sommige werknemers kan 

het echter ook een valkuil zijn. Wanneer grenzen tussen werk en privé niet duidelijk gemarkeerd 

zijn, moeten werknemers over een ware evenwichtskunst beschikken om de vraag te 

beantwoorden: waar trek ik de grens? 

 

 

 


