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ZICHT OP BALANS TUSSEN 
WERK EN PRIVÉ
Werk speelt een centrale rol in het leven van veel 
mensen. Steeds meer mensen vinden het echter ook 
belangrijk dat zij voldoende tijd en aandacht hebben 
voor hun familie, vrienden en vrijetijdsbesteding. 

Het vinden van de juiste balans tussen werk en privé 
kan een uitdaging zijn. Het werk kan van invloed 
zijn op de privésituatie, terwijl zaken in de privésfeer 
ook invloed kunnen hebben op de werksituatie. 
Onderzoekers stellen dat deze invloeden zowel een 
negatief als positief effect kunnen hebben.

Het welbevinden van een werknemer is niet alleen 
afhankelijk van de mate van de balans tussen werk 
en privé, maar ook van de mate waarin eventuele 
wederzijdse invloeden als positief of negatief worden 
ervaren.

De SWING brengt in kaart welke invloed werk heeft 
op de privésituatie en, omgekeerd, welke invloed de 
privésituatie heeft op werk.  Daarnaast wordt gemeten 
in welke mate deze invloeden als verrijkend of als 
conflicterend worden gezien. 

DOEL
De vragenlijst is inzetbaar voor begeleiding, coaching, 
persoonlijke ontwikkeling, re-integratietrajecten, 
bij studie- en loopbaanadvies en voor 
onderzoeksdoeleinden.

DOELGROEP EN NORMEN 
De SWING is geschikt voor volwassenen met een mbo 
en hoger werk- en denkniveau. Bij deze vragenlijst 
worden de scores niet genormeerd.
De vragenlijst is beschikbaar in het Engels en in het 
Nederlands.

AFNAME
De vragenlijst bestaat uit 22 items. De SWING wordt 
online afgenomen en gescoord via het iScreen 
testsysteem. De vragenlijst heeft geen tijdslimiet; de 
afname duurt ongeveer 3 minuten. De vragen zien er als 
volgt uit:

Hoe vaak komt het voor dat ...

SWING

(bijna) 
nooit soms vaak (bijna)  

altijd

u na een gezellig weekend met 
uw partner/familie/vrienden met 
meer zin uw werk uitvoert?
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RESULTATEN
De scores worden niet vergeleken met een normgroep. 
De ruwe scores worden gelijkmatig verdeeld op de 
schaal van 1 t/m 9.

ACHTERGROND
Het vinden van de juiste balans tussen werk en privé 
is voor velen een lastige zaak, terwijl deze balans 
een grote impact heeft op het welbevinden en de 
gezondheid van mensen. Arbeidspsychologen 
beschikken, na jaren onderzoek, over voldoende inzicht 
in de complexe relatie tussen werk en privé. Onderzoek 
wijst uit dat de privésituatie en werksituatie elkaar 
wederzijds beïnvloeden. Met andere woorden, er is 
sprake van interferentie. 

Met interferentie wordt bedoeld dat emoties, cognities 
en gedragingen opgedaan in de ene situatie van invloed 
zijn op de emoties, cognities en gedragingen in andere 
situaties. Mensen kunnen bijvoorbeeld op het werk een 
vaardigheid opdoen die ook thuis heel goed van pas 
komt.

Om deze interferentie te kunnen meten heeft een 
groep gerenommeerde onderzoekers, verbonden 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een vragenlijst 
ontwikkeld. De SWING staat voor Survey Work-home 
Interaction – Nijmegen. 
De SWING is gebaseerd op het Effort-Recovery (E-
R) model van Meijman & Mulder (1998). In dit model 
wordt onderscheid gemaakt tussen de richting van 
de interferentie (invloed van werk- op privésituatie vs. 
invloed van privé- op werksituatie) en de kwaliteit van 
deze interferentie (positief vs. negatief).

Een combinatie van beide dimensies leidt tot vier typen 
interferentie: 

• positieve werk-thuisinterferentie (rolverrijking), 
• negatieve werk-thuisinterferentie (rolconflict), 
• positieve thuis-werkinterferentie (rolverrijking),
• negatieve thuis-werkinterferentie (rolconflict).

De SWING meet in welke mate de vier types 
interferentie worden ervaren door een persoon.

AUTEURS VAN SWING
Prof. dr. Sabine Geurts is hoogleraar Arbeid, stress en 
herstel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is 
een expert op het gebied van werkbelasting, stress en 
herstel van werk. Samen met coauteur Dr. Ulla Kinnunen 
ontving ze in 2006 de Work & Stress Top paper award 
voor het onderzoek naar de relatie tussen werk-privé 
conflicten en welbevinden. Prof. dr. Michiel Kompier 
en dr. Madelon van Hooff (beiden verbonden aan de 
Behavioral Science Instituut van de RU), prof. dr. Toon 
Taris (hoogleraar aan de Universiteit Utrecht), en dr. Josje 
Dikkers (hoofddocent aan de Hogeschool Utrecht en 
voormalig hoofddocent aan de VU) zijn allemaal experts 
op het gebied van arbeid, organisatie en gezondheid en 
coauteurs van de SWING.
 

Publicatie: Work-home interaction from a work

psychological perspective: Development and validation of a 

new questionnaire, the SWING (2005).
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