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Bijlag ee 3 

Topiclijs tt  interview s persone n en organisatie s in de social e infra -
structuur ,, alsmed e vertegenwoordige r van de FNV 

Naamm c.q. type organisatie. 
Positie/functie/rol l 

Opp welke wijze met combinerende ouders te maken? 

Indienn geen rechtstreekse bemoeienis met combinerende ouders, is respon-
dentt van mening dat hij/zij of de organisatie faciliterend zou moeten optreden? 

Welkee faciliteiten worden geboden? 

Voorr wie worden faciliteiten geboden? 

Formele/informelee regelingen? 

Vanuitt welke overwegingen tracht men ondersteunend op te treden (doorvra-
gen)? ? 

Watt levert het aanbieden van diensten/voorzieningen op voor 
 de combinerende ouder (s), vanuit het gezichtspunt van de geïnterviewde 
 de respondent zelf/de organisatie? 

Welkee knelpunten ziet respondent bij ouders optreden die werk en zorg com-
bineren? ? 

Welkee knelpunten treden op bij de dienstverlening door respondent c.q. de 
organisatie? ? 

Welkee diensten/voorzieningen (ook in de informele sfeer en ook die elders 
wordenn aangeboden) worden door welke ouders gebruikt en in welke mate? 
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Zijnn er naar de mening van respondent nog aanvullende maatrege-
len/faciliteitenn nodig voor ouders die zorg en arbeid willen combineren, die 
respondent/dee organisatie niet kan bieden? 
Zoo ja, wat zou die ondersteuning kunnen inhouden en door wie zou die gege-
venn moeten worden? 

Overigee opmerkingen/oordelen over dit onderwerp 

206 6 
Verwey-Jonkerr Instituut 


