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Bijlag ee 4 

Topiclijs tt  intervie s voo r de social e partners , uitgezonder d vertegen -
woordige rr  van de FNV 

Structuurr bedrijf/organisatie: 
 soort (naam en/of omschrijving, bedrijfstak) 
 grootte (aantal werknemers) 
 afdelingen en soort functies 
 verdeling van mannen en vrouwen over de afdelingen en functies 

Mogelijkhedenn die de organisatie de werknemers biedt om werk en zorg voor 
kinderenn te kunnen combineren: 

FormeleFormele regelingen: 
 deeltijdwerk 
 duobanen 
 zwangerschaps-, bevallings-, enn ouderschapsverlof (betaald/onbetaald) 
 zorg-, calamiteitenverlof (betaald/onbetaald) 
 kinderopvang (bedrijfscrèche, kindplaatsen gekocht, financiële vergoe-

ding) ) 
 flexibele werktijden 
 flexibele werkplek (thuiswerk, telewerk) 
 herintreding 

Informeel: Informeel: 
Invloedd op carrière- en loopbaanplanning (is flexibele loopbaanplanning moge-
lijk)? ? 
Hoee wordt met calamiteiten omgegaan (vb. bij ziekte kind)? 

Gebruikk van mogelijkheden: 
 welke mogelijkheden worden door wie gebruikt (verdeling naar geslacht 

enn functies)? 
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Overwegingenn t.a.v. mogelijkheden en gebruik: 
t.a.v.. mogelijkheden die er wel of juist niet zijn: 

 wettelijk verplicht 
 initiatief/vraag van werknemers 
 financiën/kosten 
 'cultuur* van bedrijf: opvattingen over werk, carrière, zorg voor kinderen; 

hoee denkt men over de combinatie van werk en zorg en over de verschil-
lendee mogelijkheden; wat betekenen arbeid, zorg en de combinatie daar-
vann voor het bedrijf; hoe wordt over man- en vrouwrollen gedacht 

 wat wil het bedrijf bereiken/ wordt nagestreefd (vb. imagoverbetering, 
verminderingg uitstroom werknemers)? 

t.a.v.. gebruik: 
 financiële/ functie-inhoudelijke of carrièreconsequenties voor de werkne-

mer r 
 'cultuur/opvattingen binnen bedrijf 
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