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Een goede balans tussen werk en privé is tegenwoordig voor bijna elke medewerker in organisaties 
van groot belang. Zeker ouders van jonge kinderen en werkenden die te maken hebben met 
mantelzorgtaken hebben veel behoefte aan een goede afstemming tussen werk en privé. Maar dat is 
uiteraard niet alles; mensen hebben ook meer en meer behoefte aan betekenisvolle ervaringen in 
hun leven, en het is niet altijd mogelijk om dat in het werk te vinden. Daarom zijn hobby’s en 
activiteiten buiten het werk ook steeds belangrijker voor mensen om betekenis te geven aan het 
leven. In de coronapandemie is het voor veel mensen (met kantoorbanen) ook gelukt om een betere 
balans te vinden: immers het thuiswerken geeft de mogelijkheid tot veel flexibiliteit, waarbij werk 
verricht kan worden in combinatie met de zorg voor kinderen, ouders en andere hobby’s. Helaas is 
dit echter ook nog steeds moeilijk voor veel mensen om dit op duurzame wijze zelf te organiseren.  
 
Er zijn twee observaties van belang hier. Ten eerste: hoewel de werkgever een belangrijke rol kan 
spelen in dit proces en de werknemer kan helpen om de balans tussen werk en privé te vinden door 
bijvoorbeeld het aanbieden van flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken, blijft het 
primair de verantwoordelijkheid van de individuele werknemer om die balans te vinden. Ten tweede 
blijft de balans een privilege – er zijn nog steeds naar schatting 2,5 miljoen mensen in Nederland die 
onregelmatige werktijden hebben waar zij maar beperkt invloed op hebben. Iedereen die in 
ploegendienst in welke vorm dan ook werkt heeft maar beperkt controle over de eigen werktijden. 
Zorgpersoneel, al die mensen die we tijdens de pandemie de lof hebben toegezongen, hebben maar 
zeer beperkt invloed op hun werktijden, en zijn vaak afhankelijk van de partner in het managen van 
de fragiele balans tussen werk, kinderen, het eigen leven en alle andere zaken in het leven. Kortom, 
het kunnen combineren van werk en privé is niet per definitie iets dat iedereen kan, hoewel het 
meer en meer een individuele aangelegenheid is van de werknemer.  
Deze twee observaties zijn van belang in het beter begrijpen van het vraagstuk hoe we in Nederland 
de combinatie van werk en zorg beter kunnen regelen in de toekomst. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat het creëren van die balans niet alleen maar een individuele verantwoordelijkheid is, en hoe 
zorgen we ervoor dat die werk-privé balans niet alleen maar een voorrecht is van die mensen die een 
kantoorbaan hebben of gelukkige zelfstandigen zijn die de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen 
wanneer en hoeveel gewerkt wordt? 
 
Misschien is het noodzakelijk eerst een stap terug te zetten om deze twee observaties beter te 
begrijpen, en ons af te vragen wat we nu precies verstaan onder werk en zorg. Terwijl het verleden 
van de verzorgingsstaat beschreven werd als een systeem waar de man het inkomen verdiende 
buiten de deur en de moeder thuis was om alle zorgtaken te verrichten, is dit nog steeds de 
dominante structurerende idee van werk in de hedendaagse samenleving (hoewel gelukkig de man-
vrouw verhouding langzaam gelijkwaardiger wordt). Er is een domein dat werk heet, buiten het 
privéleven om, en dat werk bestaat onafhankelijk van ons eigen leven. Dat werk deden en doen we 
voor een werkgever, oftewel een instituut, een organisatie, die ons werk ‘geeft’ dat we dan 
verrichten, en waarvoor een salaris ontvangen wordt. De kernidee is niet veel anders dan de 
verzorgingsstaat, waarin werk gestructureerd en bepaald wordt vanuit de werkgever, die op 
magische wijze ‘werk’ creëert, en het aanbiedt op de arbeidsmarkt. Ook de toename van 
zelfstandigen en ZZP’ers heeft niet werkelijk dit idee veranderd: de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt is immers niets anders geweest dan een neo-liberalisering van arbeid waarin 



 
 
organisaties geen vaste arbeidsrelatie meer hoeven aan te bieden, zo kosten besparen, en onderwijl 
de werknemer hebben doen geloven dat ze echt er beter van worden als ze zelfstandig werk 
verrichten, zelf in control zijn, en het leven in eigen hand nemen.  
 
Werk is dus nog steeds in grote mate een entiteit die buiten ons bestaat – we kunnen werk creëren, 
maar de structurerende vorm van werk als concept in onze samenleving ontvouwt zich nog steeds via 
formele organisaties, waardoor werk eigenlijk iets is dat niet werkelijk van ons is, maar enkel aan ons 
‘gegeven’ is om iets mee te doen. Zorg, daarentegen, is iets dat primair van onszelf is. Hoewel zorg 
geformaliseerd is, en zelfs de grootste werkgelegenheidssector met meer dan een miljoen 
werkenden in Nederland is, blijft het grootste deel van wat wij kunnen beschouwen als zorg buiten 
het formele domein van werk. Wij zorgen continu, wij zijn de homo cura, want wij zorgen voor 
onszelf, voor onze kinderen, onze buren, onze ouders, onze vrienden, onze familie, en wanneer wij 
niet meer voor onszelf of voor onze medemens kunnen zorgen, is het direct reden voor ongerustheid 
en paniek (of voor een institutionalisering van zorg, als bijvoorbeeld oma naar het bejaardentehuis 
gaat). Zorg is iets dat inherent in ons leven bestaat, maar vanuit de verzorgingsstaat zijn wij 
geneoliberaliseerd, waarbij werk en zorg onze individuele zorg zijn, die verenigd kunnen worden zo 
lang zorg geen negatieve invloed heeft op ons werk.  
 
De tijden zijn veranderd, en we leven in veel opzichten niet meer in die verzorgingsstaat waar staat 
en organisaties voor mensen zorgden. Tegenwoordig moeten we voor onszelf zorgen, zijn we 
individueel verantwoordelijk voor ons eigen welzijn, gezondheid en succes in ons leven. En dan valt 
die scheiding tussen werk en privé zwaar – we worstelen hoe we dit nu op duurzame wijze kunnen 
doen. En hier openbaart zich dan ook de paradox van het combineren van werk en zorg: het is zowel 
van belang om de scheiding helemaal op te heffen, als de scheiding nauwgezet te bewaken. Er zijn 
twee tegengestelde noodzakelijke bewegingen die ons ongelukkig maken en steeds weer laten falen, 
en ons een pertinent schuldgevoel bezorgen (heb ik wel genoeg gedaan voor mijn werk, ben ik wel 
een goede ouder, heb ik wel met volle aandacht gezorgd). Enerzijds moeten we de scheiding tussen 
werk en zorg (privé) helemaal opheffen, en ons realiseren dat we maar één ongedeeld leven hebben, 
en dat dit ons leven is dat we maar één keer kunnen leiden. De tijd dat we een werk-identiteit 
hebben, waarin we productief zijn, bezig zijn met zakelijke zaken, en een privé-identiteit, waarin we 
liefdevol en zorgzaam zijn, is een illusie, en is het van belang om onszelf te kunnen vinden in zowel 
werk als privé. Daarom is het van belang te beseffen dat we slechts één leven hebben, waarin het 
mogelijk is om een deel te besteden aan (betaald) werk en een ander deel aan andere zaken in het 
leven. In ons leven als mens op aarde zou het dus volstrekt normaal moeten zijn om te werken 
wanneer dat kan, en te zorgen wanneer dat nodig is. Een recent initiatief van Achmea voor de 34-
urige werkweek zou mensen in staat moeten stellen om deze 34 uur uit te kunnen spreiden over de 
week, terwijl er zo genoeg tijd over blijft voor andere prioriteiten in het leven. Een nog iets verlichter 
voorstel zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er jaren zijn waarin er 40 uur per week gewerkt wordt, 
terwijl er jaren zijn waarin er maar 20 uur gewerkt wordt wanneer er meer behoefte is aan tijd voor 
zorg voor anderen. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om over 10 jaar tijd gemiddeld 34 uur te 
werken maar dat dit verdeeld wordt over de jaren.  
 
Dat klinkt als een mooi verhaal waarbij we langzaam bewegen naar een leven waarin werk gladjes 
overgaat in zorg en ontspanning, en weer terug. Maar hoe gaan we dit nu precies doen? Wie gaat er 
precies voor zorgen dat het allemaal mooi in elkaar overgaat? Er is decennia aan onderzoek naar ruis 
en storing tussen werk en privé, ofwel naar zorgen en piekeren over werk tijdens het niet-werken, en 
vice versa. En wellicht nog van groter belang: wie gaat er nu voor zorgen dat we daadwerkelijk die 34 
uur werken, en niet stiekem toch 40 uur, of misschien wel 50 of 60 uur, omdat het werk nu eenmaal 
af moet, omdat een promotie in het zicht is en extra prestaties de kansen zullen verhogen, omdat 



 
 
een klant nog extra aandacht vraagt, of omdat die 60 uur werken per week er nu eenmaal zo erin 
geslopen is en iedereen het doet? Het is dus anderzijds van belang om ook en juist de scheiding 
tussen werk en privé heel nauwgezet te bewaken, en dat is bepaald niet eenvoudiger geworden sinds 
we door middel van onze telefoon 24 uur per dag toegang hebben tot ons werk. Terwijl er al geen 
controlerend orgaan (een zorgzame leidinggevende) meer is die vertelde dat er genoeg gewerkt is, 
en dat het tijd is voor ontspanning, ligt nu het gevaar op de loer dat het verdwijnen van de grens een 
grenzeloze duik in werk mogelijk heeft gemaakt. In mijn academische wereld hebben we hier volop 
aan meegedaan: wij verzonnen prachtige understatements als proactiviteit, engagement of job 
crafting om mensen het idee te geven dat extra werken (buiten de contractuele uren) heel normaal 
is, en dat het de loopbaankansen stevig verhoogt. Wetenschappers hielden en houden zich niet bezig 
met de vraag wie voor de proactiviteit betaalt, al die onbetaalde extra werkuren. Nee, in tegendeel, 
academici verzonnen hier weer mooie verhalen over, dat het allemaal in het voordeel van de 
werknemer zou zijn. Het is daarom van belang, zo betoog ik, om juist de grenzen heel strak te 
bewaken – juist ook voor degenen die thuis werken of flexibel hun uren indelen. Hou eens heel 
precies bij hoeveel uren je per week spendeert aan werk, en reken daar ook een informeel whatsapp 
gesprek met een collega bij – ook dat is onderdeel van werk. Zonder dat we het doorhebben is werk 
diep in ons leven gekropen, onder onze huid, en is het in ons huis geslopen, in de kleinste slaapkamer 
die maar werkkamer moest worden, op de eettafel waar de werklaptop ligt, op de telefoon waar 
whatsapp geen onderscheid maakt tussen leidinggevende en zus of broer, en zit het diep in ons 
bestaan. Juist in dit grote wegvallen van de grenzen hebben we behoefte aan grenzen, aan iemand 
als een liefhebbende maar controlerende vaderfiguur die ons vertelt dat het genoeg is, dat de grens 
weer opgetrokken wordt. En ons leven speelt zich meer en meer af in deze paradox. En we zitten 
vast. Hoe komen we hier uit?  
 
Het is geen kwestie van kiezen tussen een scheiding tussen werk en privé strak aanhouden of 
helemaal loslaten – het is een kwestie van allebei, waarbij allebei ook erger zijn. Desalniettemin is 
het vraagstuk van de combinatie van werk en zorg niet slechts een kwestie van inpassen, van het 
creatief vinden van de combinatie die werkt voor elk individu, of het effectief implementeren van 
HRM beleid en maatregelen die het maken van de combinatie mogelijk maken. De kwestie rondom 
werk en zorg vereist een meer fundamenteel her-denken van de rol van werk in het leven, en de 
noodzaak om werk om het zorgen heen te gaan organiseren. Dit vereist een meer radicale 
benadering, maar daarvoor is het nodig om dieper in te gaan op de specifieke onderliggende 
factoren die van invloed zijn op deze vraagstukken. Ik zal daarom in de komende reeks blogs de 
thema’s dieper uitwerken, teneinde tot een concreet inzicht te komen hoe organisaties en onze 
samenleving werkelijk future-proof worden gemaakt.  
 
 
 
 


