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Wat is de juiste balans tussen werk en privé?
Soms wordt het leven ons te veel. Dat gebeurt zelfs wel vaker dan “soms”, want de 
drukte van ons huidige bestaan laat niemand onberoerd. Die raakt ons de hele tijd, 
het maakt niet uit waar we wonen of werken en wat onze sociale status is.

Er wordt gezegd dat we maar één leven hebben, maar in werkelijkheid zijn het er 
veel meer: gezin, werk, familie, misschien ook gezinsleden die speciale zorg nodig 
hebben. Maar er zitten slechts 24 uren in een dag om al die levens te leiden.

Hoe pakken we het dan aan?

Hoe kunnen we ons eigen leven zo leiden dat er ook ruimte is voor al die andere levens?

Hoe kunnen we omgaan met de uitdagingen die de moderne wereld ons biedt en 
tegelijk tijd voor onszelf vinden?

Hoe kunnen wij omgaan met de maatschappelijke verwachtingen en de onvermij-
delijkheden van het dagelijkse leven zonder dat ons ene leven in duizend stukjes 
uiteenvalt?

Hoe kunnen we tijd vinden om te ontspannen en te ontstressen als we 24 uur per 
dag met andere dingen bezig zijn?

Knappe koppen in Europa zijn aan de slag gegaan met deze vragen en de antwoor-
den beginnen te komen. Officieel heet dit “de juiste balans tussen werk en privé” 
en ondanks het jargon, is het een steeds doeltreffender systeem, dat niemand in 
de steek laat.

Eén voor allen, allen voor één
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We leiden ons eigen afzonderlijke leven, maar wel samen in de maatschappij. En 
naar mate je privé en beroepsleven meer in evenwicht zijn, des te beter dat is voor 
de samenleving als geheel. Het is een eenvoudige en vanzelfsprekende constate-
ring, toch is het voor ons allemaal van belang.

Balans tussen werk en privé houdt in dat er geen tegenstrijdige eisen en conflicten 
bestaan tussen deze twee belangrijke gebieden. Hoeveel je ook op je werk te doen 
hebt, je gezin heeft je nodig, en omgekeerd. De balans tussen werk en privé heeft 
een veel fundamentelere invloed op ons dan de meeste mensen beseffen: zowel 
onze geestelijke als onze lichamelijke gezondheid zijn rechtstreeks afhankelijk van 
de vraag of en hoe we de verschillende onderdelen van ons leven op elkaar kunnen 
afstemmen.

Hulp is dichterbij dan je denkt
In de huidige tijd hoeft niemand zijn problemen alleen aan te pakken. Mensen en 
hun problemen zijn stuk voor stuk anders – het werk wordt je te veel, je hebt een 
aantal banen nodig om rond te komen, je hebt een gezinslid dat speciale zorg nodig 
heeft of je hebt moeite om tijd te vinden voor je kinderen en voor jezelf.

Toch hebben deze zorgen ook iets gemeen: ze maken geen onderscheid tussen 
leeftijd of geslacht en ze kunnen iedereen treffen. Vaak op het slechtst denkbare 
moment en wanneer we ze het minst verwachten.

Vaarwel Middeleeuwen!

Nog vrij recent stonden mensen er alleen voor met hun problemen. Het principe 
“ieder bepaalt zijn eigen lot” gold en achterblijvers moesten maar zien hoe zij het 
hoofd boven water hielden.

Maar vandaag de dag zijn de Europese samenlevingen verplicht om mensen te hel-
pen. En het blijft niet bij loze woorden, want deze verplichting is vastgelegd in een 
wet die de landen van de Europese Unie moeten naleven.

Velen zijn zich er niet van bewust dat de samenleving de plicht heeft om mensen te 
helpen met de balans tussen werk en privé. De samenleving, dat ben jij, je gezin, je 
baas en je collega’s, je lokale overheid en de wettelijke bescherming van de staat. 
Daarom is het belangrijk te weten wat je rechten zijn en welke diensten de samenle-
ving jou te bieden heeft om de juiste balans tussen werk en privé te vinden.
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Drie dingen die je nu direct moet weten
Praat met mensen

Als je moeite hebt om je werk en je gezinsleven te organiseren, vraag dan om hulp. 
Ieders problemen zijn verschillend, maar het recht om hiervoor oplossingen te zoe-
ken is voor iedereen hetzelfde.

Bedenk wat de grootste problemen in je leven veroorzaakt en praat erover. Praat 
erover met je gezin, met je vrienden, met je baas, met je collega’s, met je lokale 
overheid.

Als je in grote moeilijkheden verkeert, is er hulp beschikbaar. Je lokale overheid is 
verplicht te adviseren en je informatie te geven over de beschikbare steun. Je werk-
gever is verplicht om je tegemoet te komen in een crisissituatie. Kleuterscholen zijn 
verplicht om je te helpen, zelfs al zitten ze vol en is er geen plek voor je kind.

Als de samenleving je een helpende hand biedt, neem die dan aan. Het belangrijk-
ste is om te praten – immers gedeelde zorgen zijn halve zorgen.

Ken je rechten

Je bent je misschien niet bewust van je rechten, maar dat betekent niet dat ze niet 
op jou van toepassing zijn. Breng jezelf op de hoogte van je rechten en ook hier 
helpt het om te praten – neem contact op met deskundigen om erachter te komen 
welke steunmaatregelen er voor jou zijn om de juiste balans tussen werk en privé te 
vinden. Je zult verbaasd zijn hoe gemakkelijk sommige kleine, maar eerder onover-
komelijke problemen, opgelost kunnen worden.

Als je op de hoogte bent van je rechten, kan dat de eerste stap zijn om grote obsta-
kels te overwinnen.

Vertrouw de maatschappij, maar denk ook zelf na

Allesomvattende en effectieve steunmaatregelen zijn van grote waarde bij het vin-
den van de juiste balans tussen werk en privé. Praten over je problemen en je rech-
ten kennen, zullen je leven gemakkelijker maken en in sommige gevallen überhaupt 
mogelijk maken – in menig gezin is de kloof tussen het gezins- en het beroepsleven 
zo groot geworden, dat je eronderdoor gaat.
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Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat het oplossen van het ene pro-
bleem weer een nieuw probleem kan veroorzaken.

Je hebt bijvoorbeeld het volste recht om je baan op te zeggen, maar op de lange 
termijn kan het effect daarvan rampzalig zijn voor de relatie met je gezin, je toe-
komstige pensioen en nog veel meer. Denk bij iedere mogelijke steunmaatregel dus 
goed na over hoe deze het best gebruikt kan worden om je probleem op te lossen.
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Zie ook:
Aanbevelingen voor mantelzorgers 

Aanbevelingen voor werkgevers 

Aanbevelingen voor werkgevers 

Aanbevelingen voor aannemers 

Aanbevelingen voor lokale overheden 

Aanbevelingen voor onderwijsinstellingen 

Aanbevelingen voor politici en beleidsmakers 

Achter de grote woorden gaan tal  
van praktische mogelijkheden schuil
De vanaf 2022 in de Europeese Unie geldende richtlijn inzake de balans tussen werk 
en privé, is bedoeld om meer vrouwen aan het werk te krijgen, mannen aan te moe-
digen om gezinsverlof op te nemen en gebruik te maken van flexibele arbeidsmo-
gelijkheden en iedereen de mogelijkheid te bieden steun te krijgen om voor een 
afhankelijk familielid te zorgen.

Achter deze grote woorden gaan tal van mogelijkheden schuil die een grote impact 
kunnen hebben. Het is belangrijk om deze mogelijkheden op te sporen en dat kan 
je doen door te praten met mensen over je zorgen, door je rechten te kennen en na 
te denken over hoe je je problemen kunt aanpakken.
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AANBEVELINGEN VOOR MANTELZORGERS
Kleine kinderen en bejaarden hebben hulp en steun van hun familie nodig. Iedereen 
kan getroffen worden door een ernstige ziekte of een ongeval. Dit kan betekenen 
dat iemand in het gezin zijn of haar studie of betaald werk opgeeft, maar het hoeft 
niet zo te zijn.

Weet dat u verschillende rechten hebt die als doel hebben dat u niet hoeft te stop-
pen met werken om voor een familielid te zorgen.

U kunt recht hebben op extra vrije dagen om voor een dierbare te zorgen. Als dat 
niet genoeg is, kunt u met uw werkgever bespreken wat de mogelijkheden zijn, bij-
voorbeeld een kort onbetaald verlof of een flexibel werkrooster. Het is belangrijk te 
weten dat u niet hoeft te stoppen met werken, omdat een familielid zorg nodig heeft. 

Als u uw werkgever vraagt om uw werkrooster te wijzigen of onbetaald verlof op te 
nemen of in deeltijd te gaan werken om aan familieverplichtingen te kunnen vol-
doen, moet de werkgever uw voorstellen in overweging nemen en het aan u uitleg-
gen als aanpassingen, gezien de aard van het werk, niet mogelijk zijn. De werkgever 
is dan verplicht alternatieven aan te bieden – het is het beste om samen tot een 
oplossing te komen. 

Weet dat u niet gekleineerd mag worden door collega’s op het werk, omdat u bij-
voorbeeld in deeltijd gaat werken om voor familieleden te zorgen. Hierdoor bent u 
niet een minder waardevolle werknemer geworden. De werkgever heeft als plicht 
het werk zo te organiseren dat uw taken eerlijk worden verdeeld over de andere 
werknemers tegen een redelijke vergoeding. 
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Als uw werkgever weigert naar u te luisteren of u slechter behandelt vanwege uw 
gezinsverantwoordelijkheden, kan dat in bepaalde gevallen als discriminatie wor-
den beschouwd. Vraag de commissaris voor gelijke behandeling om advies en bij-
stand inzake discriminatie. 

Het is ook nuttig om na te denken over de veranderingen in de manier waarop u 
uw werk op de lange termijn organiseert. Is het bijvoorbeeld mogelijk om andere 
familieleden bij de zorg te betrekken, zodat de belasting niet te zwaar is voor één 
persoon en hij of zij niet te lang afwezig is van het werk? Is het mogelijk om samen 
met de lokale overheid een betere oplossing te vinden, zodat de last van de zorg 
voor een familielid binnen de gemeenschap wordt verdeeld? Hoe lang kunt u rede-
lijkerwijs met minder loon uit de voeten, bijvoorbeeld als u tijdelijk in deeltijd gaat 
werken of met onbetaald verlof gaat? Is het mogelijk om de zorgtaken zo te verde-
len dat de impact op het werk zo klein mogelijk is?

Hulp vragen in deze situaties laat zien dat u om iemand geeft en dat u duurzame 
oplossingen wilt vinden die niemand overbelasten. Zorgen voor uw eigen gezond-
heid is ook belangrijk voor al uw dierbaren. 

U hoeft niet perfect te zijn. Voor echt niemand is het gemakkelijk om alles op orde te 
hebben, ook al lijkt dat misschien wel zo op sommige socialmediaposts.
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AANBEVELINGEN VOOR WERKGEVERS
Op het werk kan het zijn dat sommige werknemers niet zoveel kunnen bijdragen 
als ze zouden willen. De reden hiervoor kan zowel positief als negatief zijn – iemand 
wordt vader of moeder, of iemand moet zorgen voor een gezinslid dat ernstig ziek 
is of om een andere reden hulp nodig heeft. 

Als een werknemer niet in staat is om voltijd te werken, kan dat wrevel veroorzaken 
bij anderen die het werk moeten overnemen. Het is belangrijk te weten dat ieder-
een het recht en de verantwoordelijkheid heeft om voor zijn of haar gezinsleden 
te zorgen, en soms heeft dit aanpassingen van het werk tot gevolg. Als tijdelijke 
aanpassingen van het werk mogelijk zijn en als deze niet te belastend zijn voor de 
werkgever, heeft de werknemer recht op zulke tijdelijke aanpassingen. Bijvoorbeeld 
deeltijd in plaats van voltijd werken, extra (onbetaald) verlof, een flexibel werkroos-
ter of steun bij de zorg voor een gezinslid, zoals kinderopvang door de werkgever. 

Welke oplossingen er zijn, hangt af van de mogelijkheden die de werkgever biedt, maar 
deze mogelijkheden moeten voor iedereen in een gelijke situatie beschikbaar zijn. Als 
de werkgever bijvoorbeeld vrije dagen aanbiedt wanneer iemands vader of moeder 
ernstig ziek wordt, hebben alle werknemers daar recht op. Laten we hopen dat nie-
mand dit ooit nodig zal hebben, maar als het in uw leven gebeurt, is het een grote hulp.

Niemand op het werk mag een collega kleineren die gebruikmaakt van de mogelijk-
heden om een betere balans tussen werk en privé te vinden. Ja, dit kan leiden tot een 
reorganisatie van het werk, maar omdat het iedereen kan overkomen voor een gezins-
lid te moeten zorgen dat dit heel hard nodig heeft, zou men hier begrip voor moeten 
opbrengen. Het is verboden om een collega te kleineren vanwege het vervullen van zijn 
of haar gezinsverplichtingen en dit zou als discriminatie beschouwd kunnen worden. 

Het beste is om met alle werknemers de regels op te stellen – hoe en aan wie de 
behoefte om een betere balans tussen werk en privé te vinden kenbaar moet wor-
den gemaakt, wat er vervolgens gebeurt en welke afwegingen gemaakt worden. 
Het is ook goed om van tevoren te weten hoe het werk voor iedereen wordt gereor-
ganiseerd als iemand onverwacht vrij moet nemen of minder kan werken.

Geestelijke gezondheid en welzijn op het werk hangen onder meer af van hoe zeker 
werknemers zich voelen wanneer zij naast hun werk ook gezinsverplichtingen moeten 
dragen. De directie is verantwoordelijk voor een goede organisatie van het werk. Het is 
ook de verantwoordelijkheid van de directie om het werk zo te organiseren dat werk-
nemers met gezinsverplichtingen worden beschermd tegen ongelijke behandeling.
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AANBEVELINGEN VOOR LOKALE OVERHEDEN
Het welzijn van de mensen in uw gemeenschap hangt af van hun levenstevreden-
heid en hun mogelijkheden tot zelfontplooiing. Zelfontplooiing kan voor een deel 
te maken hebben met werk. Banen zijn een natuurlijk onderdeel van een gemeen-
schap en haar functioneren.

Gemeenten, oftewel lokale gemeenschappen, hebben een belangrijke rol bij het 
helpen van mensen die grote gezinsverplichtingen hebben. Gemeenten kunnen bij-
voorbeeld hulp bieden aan gezinnen met jonge kinderen of aan gezinnen met een 
gezinslid dat hulp nodig heeft vanwege een handicap, ernstige ziekte of zeer hoge 
leeftijd. 

De sociale diensten van de gemeenten spelen een belangrijke rol bij het bereiken van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, aangezien vrouwen meestal verantwoorde-
lijk zijn voor de huishoudelijke taken. Door de hoeveelheid werk die vrouwen thuis 
verrichten bij de zorg voor familieleden te verminderen, krijgen vrouwen veel meer 
kans om aan de arbeidsmarkt deel te nemen of hun vaardigheden te verbeteren. 

De gemeente staat dicht bij de mensen. Daarom is een gemeente in staat verschil-
lende diensten te verlenen indien nodig. Ieder gezin dat een beroep doet op de 
gemeente met een hulpvraag, zou hulp moeten krijgen voor zover deze beschikbaar 
en nodig is. De gemeente dient een schriftelijke verklaring te verstrekken met een 
toelichting over de hulp die de gemeente aanbiedt in de gegeven omstandigheden. 

De gemeenten in Europa zijn zeer zorgzaam en vooruitziend geweest bij het ver-
lenen van verschillende diensten. De COVID-pandemie heeft laten zien hoe veel 
nieuwe en innovatieve oplossingen vaak heel snel werden gevonden. Toch is er nog 
een lange weg te gaan om de lasten, vooral voor vrouwen, te verlichten.

Goede oplossingen ontstaan door samenwerking. De gemeente kan met de grotere 
werkgevers nadenken over de meest doeltreffende oplossingen voor werknemers 
die hulp nodig hebben bij het vinden van de juiste balans tussen werk en privé.
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AANBEVELINGEN VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN
Onderwijsinstellingen spelen een zeer belangrijke rol bij de bevordering van gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen. Op kleuterscholen, basisscholen en middelbare 
scholen is het raadzaam erop toe te zien dat zowel jongens als meisjes wordt geleerd 
om huishoudelijke taken uit te voeren en hun kamer opgeruimd en schoon te hou-
den. Huishoudelijke taken zijn niet bij voorbaat vrouwen- of mannenwerk. 

Het vinden van de juiste balans tussen werk en privé is vaak niet in het leerplan 
opgenomen. Aangezien dit een zeer belangrijk onderwerp is, is het de moeite waard 
om dit thema in verschillende lessen te behandelen. Gelijke kansen voor iedereen 
en loopbaanbegeleiding zijn bijvoorbeeld twee belangrijke thema’s die onlosmake-
lijk verbonden zijn met de balans tussen werk en privé.

Kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen hebben ook een rol bij de 
ondersteuning van ouders of andere mensen die voor kinderen zorgen bij het vin-
den van de juiste balans tussen werk en privé. Bij activiteiten voor jonge kinderen 
zou men rekening kunnen houden met zowel de belangen van de kinderen als de 
noodzaak van het gezin om, in het belang van de kinderen, in het levensonderhoud 
te voorzien. Ouders met onregelmatige of afwijkende werktijden mogen niet slech-
ter af zijn. Egalitair onderwijs houdt rekening met de specifieke behoeften van kin-
deren die, om welke reden dan ook, thuis minder steun krijgen.

Scholieren kunnen problemen krijgen met hun studie door gezinsverplichtingen. 
Onderwijsinstellingen zouden rekening moeten houden met het gegeven dat een 
jongere niet uit vrije wil kiest voor zulke verplichtingen; het bemoeilijkt hun situa-
tie alleen maar. Als een leerling wordt benadeeld vanwege zijn of haar belangrijke 
gezinsverplichtingen, kan er sprake zijn van discriminatie.

Discriminatie kan zich ook voordoen wanneer een jongere tijdens zijn of haar oplei-
ding vader of moeder wordt en daarbij niet zo goed mogelijk door school wordt 
ondersteund. 

Het werk van leerkrachten, verzorgers en ander onderwijzend personeel kan zeer 
veeleisend zijn, derhalve hebben zij ook recht op aanpassingen in hun werk ten 
behoeve van hun gezinstaken. Ouders hebben niet het recht een leerkracht te klei-
neren die bijvoorbeeld voor een belangrijk examen thuisblijft om voor zijn eigen 
zieke kind te zorgen. De schoolleiding dient haar personeel tegen dergelijk misbruik 
te beschermen. Voor meer details, zie de aanbevelingen voor mantelzorgers.
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AANBEVELINGEN VOOR POLITICI  
EN BELEIDSMAKERS
Bij het nemen van een besluit, dient men ook rekening te houden met de gevol-
gen voor mensen die gezinsverplichtingen hebben. Zo kan er bijvoorbeeld niet van 
worden uitgegaan dat aangeboden kinderopvang van de ene op de andere dag 
door ouders kan worden overgenomen. Zo kan het ook problematisch zijn om dien-
sten voor mensen op hoge leeftijd op grote afstand aan te bieden, aangezien het 
vervoer een groot beslag kan leggen op kostbare arbeidstijd van de kinderen van 
deze ouderen. Plekken waarvan u het niet verwacht, kunnen impact hebben op de 
zorglast van een gezin. Zo kan een onveilig kruispunt ervoor zorgen dat ouders hun 
kinderen naar school moeten brengen, terwijl een veilig en goed doordacht ver-
keersplan kinderen in staat zou stellen op eigen gelegenheid naar school te gaan.

Beleidsmakers kunnen veel doen om gezinnen te ondersteunen. Niet alleen moet 
worden voorkomen dat ondoordachte beslissingen de zorglast van gezinnen ver-
zwaard, maar ook moet aandacht worden besteed aan de bevordering van gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen zijn 
sterk afhankelijk van de beslissingen van beleidsmakers.
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