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Bijlagee 2 

Topiclijstt voor de interviews met ouders 

Algemenee info: 
Leeftijd d 
Aantall kinderen 
Etniciteit/culturelee achtergrond 
Woonplaatss en woonvorm 
Opleiding g 
Werksituatiee (huidige baan, soort bedrijf of instelling, aantal uren) 
Eventueell werk partner 

Fasen: : 
1.. kinderwens 
2.. zwangerschap 
3.. bevallings- en/of ouderschapsverlof 
4.. herintrede werk 
5.. nu 
6.. toekomst 

Inn deze fasen vragen: 
 hoe oplossingen tot stand zijn gekomen, 
 de overwegingen en gemaakte keuzen, 
 de eventuele onderhandeling met partner en werk en omgeving, 
 omgaan (coping) met conflicten (in jezelf of met omgeving). 

Aandachtspuntenn daarbij: 
 Betekenis en beleving van werk en van kinderen, ook van de eventuele 

partnerr (waarden m.b.t. ouderrol, vader- en moederrol, kinderopvang, het 
werk). . 

 specifiek de betekenis van werkende ouder 
 emoties (vb. schuldgevoel, angst voor statusverlies) 
 vanzelfsprekendheid en eigen keuzes (leiding nemen over eigen leven) 
 onderhandeling, hoe gaat dat in zijn werk (taal, macht, vanzelfsprekend-

heid) ) 
 veranderende relaties met kind, partner, werk 
 veranderende eigen identiteit 
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