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Communicatie OPENHEID, BETROKKENHEID, WAARDERING

Hoe ga je om met de    worsteling werk-privé 
van werknemers?
Jacqueline de Bree is trainer bij de OTIB-cursus ‘Communicatieve vaar-

digheden voor projectleiders’. In de gesprekken die zij met cursisten 

voert ziet ze vaak een worsteling met de balans tussen werk en privé. 

“De oplossing is communicatie. Als mensen weten wat er speelt kun-

nen ze veel aan. Onzekerheid is altijd funest.” 

De Bree van bureau V.R.I.S., geeft 
verschillende communicatietrainingen 
binnen de installatiebranche. De inzet 
hierbij is voor haar altijd mensen helpen 
zich te ontwikkelen op basis van hun 
eigen kwaliteiten. “Ik vraag altijd eerst 
wat de cursisten zelf als hun beste kwa-
liteiten zien. En die kwaliteiten benutten 
we vervolgens om bestaande knelpun-
ten op te lossen. In deze gesprekken 
komen we ook vaak uit op de werkdruk 
en de stress die mensen als gevolg hier-
van ervaren. Mensen kunnen veel aan, 
als ze maar weten wat er speelt. Het is 
vaak de onzekerheid die de spanning 
veroorzaakt.”

Onzekerheid
De oplossing is volgens De Bree ook 
relatief eenvoudig: vertrouwen geven, 
communicatie en openheid. Als werk-
nemers maar weinig informatie hebben 
over de visie en de doelstellingen van 
een bedrijf, dan leidt dat tot onzeker-
heid. Dit heeft dan weer een-op-een 
invloed op de balans tussen werk en 
privé. “Een belangrijke drijfveer voor 
werk is het creëren van zekerheid en 
waardering en erkenning. Als men niet 
weet wat de werkgever wil en hoe hij 
de toekomst ziet, begint de onrust. 
Men gaat twijfelen over de eigen toe-
gevoegde waarde. En dat geeft stress.” 
De oplossing is simpel: “De werkgever 

moet met zijn werknemers communi-
ceren over de visie van het bedrijf. En 
ook aangeven als er problemen zijn. 
Het achterhouden van informatie werkt 
altijd averechts.” 

Waardering en betrokkenheid
Een andere belangrijke drijfveer is waar-
dering en erkenning. Mensen functione-
ren beter op complimenten en goede 
feedback. Als ze geen feedback krijgen 
ontstaat er ruimte voor onzekerheid, 
met een direct effect op de privésitu-
atie. “Iedereen zit erg in zijn overle-
vingsstand en dat is gezien deze tijd 
best logisch. En toch zoeken mensen 
bevestiging.” De weg naar het behalen 
van doelen is ook belangrijk. Door op 
die weg feedback te geven, krijgen de 
werknemers richting en ontwikkelen 
zich. En het gaat natuurlijk ook om 
betrokkenheid bij het wel en wee van 

de werknemer: “Gewoon even vragen 
hoe het gaat. Hoe gaat het thuis? Ben 
je blij met het project? Durf als werkge-
ver door te vragen. Toon partnership.” 
Werkgevers denken vaak dat partner-
ship en complimenten de snelste weg 
vormen naar de vraag om meer salaris. 
Maar onderzoek heeft aangetoond dat 
geld voor medewerkers niet de belang-
rijkste drijfveer is. Ertoe doen en meer-
waarde hebben, die vormen samen een 
grotere drijfveer.

Waarden
Ieder bedrijf heeft waarden. Die waar-
den moeten helder zijn en die moet je 
als bedrijf ook echt uitstralen. “Als ik 
cursisten vraag wat de waarden zijn van 
hun bedrijf, dan weet iedereen er wel 
een aantal te noemen. Ik hoor vaak het 
woord vertrouwen. Maar hoe commu-
niceer je vertrouwen? Maak als bedrijf 
duidelijk wat je waarden zijn en ‘prac-
tice what you preach’.” De waarden 
moeten echt een onderdeel zijn van het 
DNA van een bedrijf. “En medewerkers 
moeten hierop aanhaken. Neem ze 
mee in die waarden en maak heldere 
afspraken.” 

Geen expert
Hoe doe je het? Het is een vraag die 

Tips om spanningen rond de combinatie tussen werk en privé bij 
werknemers weg te nemen:

✓ schep duidelijkheid over missie en visie van het bedrijf;
✓ wees duidelijk over waarden van het bedrijf;
✓ wees open over hoe het met het bedrijf gaat;
✓ deel verantwoordelijkheden; 
✓ geef feedback;
✓ toon betrokkenheid.
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Hoe ga je om met de    worsteling werk-privé 
van werknemers? De Bree vaak hoort. “Je hoeft echt 

geen expert te zijn. Het is een kwestie 
van luisteren en aansluiten op vragen 
van werknemers. Het gaat om het delen 
van informatie, het creëren van draag-
vlak en het inzetten van instrumenten 
die communicatie vereenvoudigen. 
Het gaat uiteindelijk om het tonen 
van strategisch leiderschap vanuit de 
mens, in plaats vanuit de directeur. Het 
gaat om over de muren heen durven 
te kijken. En om het agenderen van 
de balans tussen werk en privé. Om 
werkelijke interesse. Natuurlijk hoeft de 
werkgever dit niet alleen te doen. De 
personeelsafdeling of -medewerker kan 
hem hierbij helpen.” 

Stappen zetten
Het is belangrijk de betrokkenheid 
te borgen in de organisatie. Zowel 
strategisch als beleidsmatig. “Dat is 
geen hogere wiskunde. Er bestaan al 
verschillende momenten die je kunt be-
nutten. Het functioneringsgesprek, het 
werkoverleg, het beoordelingsgesprek. 
Maar je kunt zelf eveneens momenten 
creëren, zoals het opzetten van een 
interne brainstorm.” De Bree ziet ook 
wel dat de waan van de dag dergelijke 
processen relatief eenvoudig kan door-
kruisen. “Maar juist voor die waan van 
de dag heb je een gezonde organisatie 
nodig. En met kleine stappen kun je het 
kapitaal van je bedrijf helpen. En dat 
kapitaal is de werknemer.” • 
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Jacqueline de Bree geeft trainingen in het kader van de door OTIB opgezette 
cursus ‘Communicatieve vaardigheden voor projectleiders’. Deze cursus, die 
uit meerdere modules bestaat, leert de deelnemers zich bewust te worden van 
het effect van hun eigen communicatie. Men leert op een effectievere manier te 
communiceren en ontwikkelt kwaliteiten die nodig zijn om in de
dagelijkse praktijk direct leiding te kunnen geven. 
Er kunnen maximaal 10 deelnemers tegelijkertijd aan de cursus Communicatieve 
vaardigheden voor projectleiders meedoen. Aanmelden kan via www.otib.nl


