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Duobanen: met twee personen verantwoordelijk zijn voor één baan 
 
Er zijn vele redenen waarom mensen kiezen voor het werken in een duobaan. Regelmatig blijkt 
dat duopartners vergelijkbare redenen hebben om in een duobaan te gaan werken. Hier hebben 
we al een eerste voordeel te pakken. Namelijk: het begrip voor elkaar wanneer onverwachte din-
gen gebeuren en het elkaar dan kunnen opvangen, de flexibiliteit in het omgooien van werkroos-
ters. Om er achter te komen of jouw baan geschikt is voor een duobaan is het belangrijk om 
antwoord te krijgen op de volgende drie vragen. 
 

1. Kan dat met mijn baan? 
2. Kan ik mijn baan wel delen met een ander? 
3. Kan het bij mijn werkgever? 
 

Kan dat met mijn baan? 
Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, maar als je surft naar www.duojob.nl kun je een 
test doen. In deze test word je een tiental vragen voorgelegd die onder andere gaan over de ver-
deling van werkzaamheden en de werkdruk. Als je de vragen consciëntieus beantwoordt krijg je 
een goede en duidelijke indicatie of jouw baan geschikt is voor het delen met een ander. Als je 
ook je e-mailadres geeft, krijg niet alleen een antwoord, maar ook een onderbouwing van het 
antwoord in een advies. En dat kun je gebruiken bij het beantwoorden van de derde vraag. 
 
Kan ik mijn baan wel delen met een ander? 
Op deze vraag weet alleen jij antwoord. Bovendien is het niet zozeer de vraag of je je baan kunt 
delen, maar meer of je het écht wilt. Want een baan delen betekent niet alleen verantwoordelijk-
heden en aandacht delen, maar ook iemand vertrouwen, niet alleen jouw manier van werken 
handhaven, maar samenwerken op gelijkwaardig niveau. Daarentegen betekent het ook rust en 
meer vrije tijd. 
 
Kan het bij mijn werkgever? 
In plaats van je baas op te zadelen met een probleem door hem mee te delen dat je minder wilt 
gaan werken, kun je ook kiezen voor een doortimmerd plan, waarin je alle valkuilen en voordelen 
hebt opgenomen en zelfs een kostenberekening niet achterwege hebt gelaten. En dat presenteer 
je hem natuurlijk op een zeer geschikt moment, bijvoorbeeld tijdens ziekte van een collega-
secretaresse. 
 
De plussen en minnen 
Voor de werkgever 
+ hogere productiviteit 
+ minder ziektedagen 
+ waarborging continuïteit bij ziekte of vakantie 
+ twee is meer kennis en ervaring 
- het kan alleen als het duo ook een team vormt 
- gaten in kennis 
- lage betrokkenheid 
- afstemming/overdracht 
 
Voor de duopartners  
+ echte rust als je vrij bent 
+ op niveau kunnen blijven functioneren 
+ prima te combineren met een gezin 
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+ groot leereffect door samenwerking 
+ doorgroeimogelijkheden blijven aanwezig 
+ eenvoudige en snellere inwerkperiode 
- succes deel je samen 
- competitie (zeker als de uren niet fifty-fifty zijn verdeeld)  
- vraagt consequent nakomen van afspraken 
- een duo mag niet falen 
- je moet elkaar blindelings kunnen vertrouwen. 
 
Voor potentiële duobaners volgt hier een aantal tips: 
 
Maak duidelijke afspraken 
Neem de tijd en moeite om goede afspraken te maken. 
 verdeel het werk eerlijk, ook minder leuk werk 
 wees eerlijk over eigen kwaliteiten en tekortkomingen 
 spreek duidelijk een werkrooster af 
 draag samen de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat 
 bespreek een termijn om te evalueren, wanneer je begint met een duobaan desnoods iede-

re week. 
 spreek samen (duopartners en manager) duidelijk af wat je verantwoordelijkheden zijn 

(taakgebieden) 
 Inventariseer de verwachtingen die alle betrokkenen hebben van deze verantwoordelijkhe-

den 
 gebruik deze inventarisatie bijvoorbeeld bij functionerings- of beoordelingsgesprekken 
 deel zowel de succes als de mislukkingen 
 schuif geen fouten door naar de duopartner; een fout heb je altijd samen gemaakt en je 

zoekt samen een oplossing 
 zorg voor een goede overdracht. 

 
Elkaar vertrouwen 
Neem de tijd om elkaar te leren vertrouwen. Je bent samen verantwoordelijk voor de functie. 
Maak dat feit ook duidelijk binnen de organisatie zodat betrokkenen de ervaring krijgen dat het 
niet uitmaakt bij wie ze terecht komen omdat de een instaat voor de ander. 
 wees betrouwbaar: houd je woord, kom je beloften na 
 wees geduldig 
 wees loyaal 
 zaken waar je persoonlijk verantwoordelijk voor bent moet je ook daadwerkelijk doen 
 handel ‘vervelende’ klussen bij toerbeurt af 

 
Effectief (samen)werken 
Neem van alles één en geef dat een vaste plaats. 
 gebruik bij voorkeur één werkplek 
 zorg voor een kloppend archief 
 leg geen dubbele dossiers aan 
 breng een duidelijk overzicht aan in de manier van werken zodat zaken terug te vinden zijn 

 
Communicatie 
Als de duopartners in staat zijn om elkaar ook over de wat minder relevante zaken van de organi-
satie bij te praten, blijven beiden goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie. 
Informeer elkaar over: 
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 afspraken in de agenda 
 strategische zaken in vergaderingen 
 laatste nieuws in de organisatie 
 dagelijkse voorvallen 

 
Deze tips komen uit het boekje ‘Duobanen’ van Bodielle Nooitgedagt. In dit boekje vind je uitge-
breide informatie over voor- en nadelen van duobanen, nog veel meer tips, voorbeelden van roos-
ters en oefeningen. Kijk op www.managementsupport.nl/shop. 
 
Voor meer informatie: www.duobaan.nl, www.starjob.nl. 
 


