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Bijlag ee 1 

Overzich tt  respondente n ouder s (namen gefingeerd ) 

Barbaraa 31 jaar, 1 kind, gehuwd samenwonend, hoofdcaissière, werkt 
40%. . 

Sigridd 28 jaar, 1 kind, ongehuwd samenwonend, werkt freelance als 
docentee en ontwikkelaar lesmateriaal. 

Leoo 38 jaar, 2 kinderen, gehuwd samenwonend, fabrieksarbeider, 
werktt 100% in ploegendienst. 

Marijkee 31 jaar, 1 kind, tweede op komst, registratiedeskundige GGD, 
werktt 80%. 

Teunn 35 jaar, 2 kinderen, gehuwd samenwonend, systeembeheerder, 
werktt 80%. 

Hasnaa 29 jaar, gescheiden, woont tijdelijk bij haar ouders, beleidsme-

dewerkerr gemeente, werkt 50%. 

Dinyy 37 jaar, 2 kinderen, gehuwd samenwonend, boerin. 

Loess 42 jaar, 3 kinderen waarvan 1 overleden, ongehuwd samenwo-
nend,, werkt 70% in tijdelijke baan als secretaresse. 

Marliess 39 jaar, 2 kinderen, gehuwd samenwonend, dagbladjournaliste, 
werktt 100% op onregelmatige tijden. 

Pamm 31 jaar, 2 kinderen, ongehuwd alleenwonend met de kinderen, 
werktt als oppasmoeder voor enkele dagen in de week, volgt 
computercursussenn en is bijstandsgerechtigd. 

Sheilaa 29 jaar, 2 kinderen, gescheiden en alleenwonend met de kinde-
ren,, winkelbediende, werkt 30 % en volgt opleiding. 

Freekk 37 jaar, 2 kinderen, samenwonend, zweminstructeur, werkt 
100%% in wisselende diensten. 
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Marjoo 36 jaar, 2 kinderen, gescheiden, woont alleen met de kinderen, 
medewerkerr antiquariaat, werkt 50%. 

Lailaa 1 kind, leeftijd onbekend, gehuwd samenwonend, werkt als 
boekhouderr 60%, daarnaast eigen organisatie- en adviesbureau. 

Ruudd 35 jaar, 2 kinderen, samenwonend, werkzaam bij verzekerings-
maatschappij,, werkt 80%. 

Carmenn 41 jaar, 1 kind, ongehuwd alleenwonend, sociaal-cultureel werk-
ster,, werkt 75%. 

Boukjee 39 jaar, 1 kind, ongehuwd alleenwonend met kind, B-verpleeg-
kundige,, werkt 70%. 

Adnann 36 jaar, 2 kinderen, gehuwd samenwonend, werkt 50% als op-
bouwwerker,, daarnaast musicus. 

Markk 32 jaar, 1 kind, samenwonend, maatschappelijk werker, werkt 
80%. . 

Miekee 39 jaar, 2 kinderen, gehuwd samenwonend, samen met man 
eigenaarr van een conferentieoord, werkt 100% op wisselende tij-
den. den. 

Gonnyy 37 jaar, 2 kinderen, remedial teacher, werkt 60%. 

Pimm 36 jaar, 1 kind, dirigent en componist, werkt freelance. 

Ellenn 31 jaar, 2 kinderen (tweeling), gehuwd samenwonend, vertegen-

woordigster,, werkt 60%. 

Timoo 36 jaar, 2 kinderen, samenwonend, leraar/dirigent, werkt 60%. 

Joostt 40 jaar, 2 kinderen, alleenwonend zonder de kinderen, leider 
babygroepp in de kinderopvang, werkt 60%. 

Peterr 36 jaar, 2 kinderen en derde op komst, gehuwd samenwonend, 
managerr ingenieursbureau, werkt 100%, was ten tijde van het 
intervieww met ouderschapsverlof. 
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Rosit aa 32 jaar , 1 kind , huishoudelij k medewerkster , werk t 100% in ge-
comprimeerd ee werkweek . 

Aysh aa 30 jaar , 2 kinderen , inpakste r in fabriek , werk t 100% in ploegen -
dienst . . 

Jann 42 jaar , 2 kinderen , gescheide n en alleenwonend , zorg t om de 
weekk voo r de kinderen , beleidsmedewerker , werk t 80%. 
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