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Consciëntieuze mensen presteren beter in de huidige
situatie. ‘Opvallend is ook dat mensen die hoger scoren op deze
persoonlijkheidseigenschappen minder conflicten tussen werk en
privé rapporteren’, zegt onderzoeker Peter Kruyen. ‘Mensen die
emotioneler zijn, van nature wat gespannen zijn en meer stemmingswisselingen hebben, hebben juist meer moeite met de bestaande situatie, kijkend naar hun welbevinden en prestaties. Ook
rapporteren zij meer werk- en privéconflicten.’ Empathische mensen, mensen die graag luisteren en bij uitstek interesse hebben in
het wel en wee van anderen, scoren minder hoog wat betreft welzijn en prestaties dan de hiervoor genoemde groepen. Kruyen:
‘Hier zit wellicht ook de pijn met thuiswerken. Zij missen wellicht
het meest het sociale contact.’
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Vrouwen nemen meer zorgtaken op zich, mannen zijn tevredener, en mensen die zich
goed voelen bij het thuiswerken zijn van plan deze zomer meer afstand van hun werk
te nemen. Universitair docent bestuurskunde en onderzoeksteamleider Peter Kruyen
van de Radboud Universiteit Nijmegen voerde in samenwerking met Binnenlands
Bestuur een onderzoek uit onder 2460 ambtenaren over ‘werk en privé in coronatijd’.
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‘Hoewel vrouwen in de thuiswerksituatie relatief niet veel minder werken
dan mannen, zie je dat ze gemiddeld meer zorgtaken op zich nemen en
ook meer tijd besteden aan het huishouden’, zegt Kruyen. Vrouwen
nemen ook meer ‘contextwerk’ op zich dan mannen, zoals participeren in
werkoverleggen en het zoeken van nieuwe uitdagingen zodra het
reguliere werk gedaan is. Mannen scoren hoger op de ‘kern’ van het werk:
resultaatgericht blijven, goed kunnen plannen, op tijd klaar zijn. Mannen
scoren ook iets hoger qua tevredenheid en geluk. ‘De relatief hogere score
op tevredenheid en geluk zou je kunnen verklaren doordat vrouwen meer
op hun bord krijgen’, zegt Kruyen. ‘Dat mannen zeggen beter in staat te
zijn hun directe werktaken te vervulen, hangt hiermee samen. Wellicht
zit hier achter dat als puntje bij paaltje komt vrouwen hun man de ruimte
geven om hun werk af te ronden en zichzelf opofferen om het huishouden
en zorgtaken te vervullen.’
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‘Wat je ziet in de analyses is dat mensen die
goed presteren op hun taak voornemens zijn
om deze zomervakantie afstand te nemen van
het werk’, zegt Kruyen. Die mensen nemen
zich bijvoorbeeld voor om zich op privézaken
te richten, tijd te maken voor ontspannende
activiteiten en hun werkmail niet te checken
(een kwart verwacht dat dat niet gaat lukken
– zie kader). Dat geldt ook voor mensen die
zich gezond voelen: die zijn eerder geneigd
om afstand te nemen van de werktaken. Als
het wringt tussen het werk en het privéleven,
kan de neiging om afstand te nemen lager
zijn. ‘Mensen met een dergelijk conflict geven
aan dat zij verwachten deze zomer minder
goed afstand van het werk te kunnen nemen.’
Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de mate
waarin het werk mensen nu van activiteiten
in het privéleven houdt – meer dan duizend
van de respondenten (45 procent) geeft aan
dat dat bij hen het geval is.
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