
 
 
 

EEN BETERE WERK-PRIVÉBALANS? 
 

Ben je benieuwd hoe andere Amsterdammers werk en privé combineren? En 
wil je ook meedenken over wat er lokaal nodig is om dit makkelijker te 

maken?  
 

DOE MEE! 

WAT IS HET? 
Een onderzoek naar de mogelijkheden van 
werkenden om de balans tussen werk en privé zelf 
vorm te geven. Werk-privébalans gaat over de manier 
waarop mensen hun werk combineren met andere 
taken zoals het huishouden, zorg voor kinderen, etc. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team 
onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Jouw 
ervaringen helpen ons om te beoordelen of beleid en 
voorzieningen passen bij de wensen van werkenden 
om de balans tussen werk en privé te vinden. 
Hierdoor kunnen we beter beleid op het terrein van 
werk-privébalans ontwikkelen en maatschappelijke 
ongelijkheid tegengaan.  
 
 
 
 
 

WAT HOUDT HET IN? 
Voor het onderzoek vragen we je deel te nemen aan 
een groepsgesprek, waarin 6 tot 10 personen samen 
praten over hun ervaringen met de balans tussen 
werk en privéleven. De bijeenkomst wordt geleid 
door een gespreksleider en duurt tussen de 60 en 75 
minuten. Alle informatie die je deelt is vertrouwelijk. 
Reiskosten (inclusief parkeerkosten) worden vergoed, 
en alle deelnemers ontvangen een cadeaubon t.w.v. 
15 euro. 
 
WIE ZOEKEN WE? 
We zijn op zoek naar mensen die in Amsterdam 
wonen. De bijeenkomsten worden gehouden in 
Buurtcentrum Oosterpark (Derde Oosterparkstraat 
159) en Huis van de Wijk Buitenveldert (A.J. 
Ernststraat 112). Val jij in een van de volgende vier 
categorieën? Dan willen we graag met jou in gesprek! 
Wij zorgen voor iets te eten en een ontspannen sfeer.

 

VEREISTEN DATUM EN TIJD LOCATIE 

Werkende ouders woonachtig in 
Amsterdam, met minstens 1 
thuiswonend kind onder de 12 jaar 

woensdag 18 maart vanaf 18.30u 
(met eten) 

Huis van de Wijk Buitenveldert (A.J. 
Ernststraat 112 in Amsterdam) 

Werkenden tussen de 18-30 jaar 
woonachtig in Amsterdam, die geen 
kinderen hebben én geen zorg 
verlenen aan familie of naasten 

woensdag 25 maart vanaf 18.30u 
(met eten) 

Buurtcentrum Oosterpark (Derde 
Oosterparkstraat 159 in Amsterdam 

Werkenden tussen 18-65 jaar 
woonachtig in Amsterdam, die zorg 
verlenen aan familie of naasten 

woensdag 1 april vanaf 18.30u 
(met eten) 

Huis van de Wijk Buitenveldert (A.J. 
Ernststraat 112 in Amsterdam) 

ZZP’ers tussen de 18-65 jaar 
woonachtig in Amsterdam, die zorg 
verlenen (aan kinderen, familie of 
naasten) 

woensdag 8 april vanaf 18.30u 
(met eten) 

Buurtcentrum Oosterpark (Derde 
Oosterparkstraat 159 in Amsterdam 

 
DOE MEE! 
Ga naar www.worklifecapabilities.com/focusgroepen of scan deze QR-code en geef je op: 
 
MEER INFORMATIE? 
Wil je meer informatie over de focusgroepen of over het project? Neem gerust contact op met 
de projectleider, dr. Mara Yerkes via mail: M.A.Yerkes@uu.nl; of telefonisch: 0614368109. 
 
 


