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DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 
Speciale module “combinatie van werk en gezin” 

Tweede kwartaal 2010 
 

Vragen te stellen aan alle personen van 15 tot en met 64 jaar. 
De vragen van de module moeten persoonlijk door de respondent beantwoord worden, dus niet door een proxy! 

 

(ENQ. Herneem hier de antwoorden uit de individuele vragenlijst van 
de volgende vragen) 

V5 (beroepsstatuut)                     |__| 
V17 (deeltijds/voltijds)                 |__| 
V61 (datum van het einde van de vorige betrekking) |______| 

N. ZORG VOOR KINDEREN EN ZORGBEHOEVENDE 
PERSONEN 

(ENQ. Vragen stellen aan alle personen van 15 t/m 64 jaar oud) 

Ga naar vraag :  

A0. Start interview: I___I___I u. I___I___I min. 
       Dag: I___I___I    Maand: I___I___I 96 

96. Tot slot nog enkele vragen over de combinatie van werk 
en gezin. Heeft u of uw partner kinderen jonger dan 15 
jaar die bij u inwonen?  

- Ja ....................................................................................... 1 97 
- Neen .................................................................................. 2 99 

97. Maakt u tijdens een normale week gebruik van 
kinderopvang voor het jongste inwonende kind? 

         Met kinderopvang wordt hier opvang bedoeld in crèches, in 
kinderdagverblijven, door onthaalouders en andere opvang 
buiten de schooluren. Ook kleuteronderwijs hoort hier bij. 
Onderwijs vanaf de lagere school,  sportactiviteiten en 
onbetaalde opvang bij familieleden of vrienden komen hier 
niet in aanmerking.  

- ja ........................................................................................ 0 98 
- neen ................................................................................... 1 99 

98. Hoeveel uren kinderopvang gebruikt u voor het jongste 
inwonende kind tijdens een normale werkweek?  

(ENQ. 1 enkel antwoord mogelijk)   
- 10 uur of minder ................................................................. 1 99 
- meer dan 10 uur, maar maximaal 20 uur .......................... 2 99 
- meer dan 20 uur, maar maximaal 30 uur .......................... 3 99 
- meer dan 30 uur, maar maximaal 40 uur .......................... 4 99 
- meer dan 40 uur ................................................................ 5 99 

99. Zorgt u regelmatig voor…  
(ENQ. Lees één voor één voor - Meerdere antwoorden 

mogelijk)   
- andere kinderen jonger dan 15 jaar die al dan niet bij u 
inwonen. Hier wordt ook bedoeld eigen kinderen of 
kinderen van uw partner die niet bij u inwonen. .................. 1 E15 

- familieleden of vrienden van 15 jaar of ouder die door 
ouderdom, ziekte of een handicap zorgbehoevend zijn 
en die al dan niet bij u inwonen.......................................... 2 E15 

- geen van deze ................................................................... 3 E15 

E15: Indien M_ een loontrekkende betrekking heeft 
(V5= 1, 2, 3 of 4) .................................................................... 100 
Andere gevallen (V5=5, 6, 7 of geen antwoord) ................. E16 

O. FLEXIBELE WERKTIJDEN VAN LOONTREKKENDEN 

Ga naar vraag:  

100. Welke van de onderstaande situatie omschrijft het best 
hoe de arbeidstijd op uw werk is geregeld?  

(ENQ. 1 enkel antwoord mogelijk)   
- Werkdagen met een vast uurrooster dat door de 

werkgever wordt opgelegd. Vroeger of later de werkdag 
beginnen of beëindigen is niet mogelijk............................ 1 101 

- Werkdagen met flexibel uurrooster dat door de 
werkgever wordt opgelegd. De werkgever beslist over 
de variërende begin- of eindtijd, niet de werknemer. 
Ploegenarbeid valt hier ook onder. .................................. 2 101 

- Variabel uurrooster met de mogelijkheid van het 
opsparen van uren............................................................ 3 102 

- Variabel uurrooster waarbij de werknemer de begin-en  
eindtijd mag kiezen binnen bepaalde grenzen, zonder 
de mogelijkheid om uren op te sparen.............................. 4 101 

- U bepaalt zelf de arbeidstijden zonder formele regeling. 
.......................................................................................... 5 102 

- Andere situaties. Een voorbeeld: de leerkrachten wiens 
lesuren zijn vastgelegd maar wiens voorbereidende 
uren door hen zelf worden geregeld.  (ENQ. Geef een 
omschrijving) ....................................................................

6 101 

 ..........................................................................................   
 ..........................................................................................   

101. Heeft u de mogelijkheid om de begin- en / of eindtijd van 
een werkdag om gezinsredenen aan te passen met ten 
minste één uur ?  

- Dat is doorgaans mogelijk ............................................... 1 102 
- Dat is zelden mogelijk ...................................................... 2 102 
- Dat is niet mogelijk ........................................................... 3 102 

102. Heeft u de mogelijkheid om de werktijd zo te 
organiseren dat men om gezinsredenen hele dagen vrij 
kan nemen zonder gebruik te maken van vakantiedagen 
of buitengewoon verlof ?    

- Dat is doorgaans mogelijk ............................................... 1 E16 
- Dat is zelden mogelijk ...................................................... 2 E16 
- Dat is niet mogelijk ........................................................... 3 E16 

Groep / huishouden / respondent nr.:  
I___I___I___I___I___I / I___I___I / I___I___I 
Naam: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Voornaam : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Gsm:  I__I__I__I__I / I__I__I__I__I__I__I   / dag: ...    uur: .......  
Tel.: I__I__I__I / I__I __I__I__I__I__I__I  / dag :....    uur: .......  



E16: Indien M_  of zijn/haar partner kinderen jonger dan 15 
jaar heeft die bij M_ inwonen OF zorgt voor andere 
kinderen jonger dan 15 jaar OF zorgt voor 
zorgbehoevende familieleden of vrienden van 15 jaar of 
ouder (V96=1) OF (V99= 1 of 2) .............................................. E17
Andere gevallen ...................................................................... AT 

E17: Indien M_ niet of enkel deeltijds werkt  
(V17=2 of geen antwoord op V5) ........................................... 103
Andere gevallen ...................................................................... E19

P.  OPVANGFACILITEITEN  
Ga naar vraag :

103. Wat is de reden die verband houdt met opvangfaciliteiten 
voor kinderen of zorgbehoevenden om niet of deeltijds te 
werken?  

(ENQ. 1 enkel antwoord mogelijk)   
- gepaste kinderopvang voor kinderen jonger dan 15 jaar 

ontbreekt of is te duur........................................................ 1 104
- gepaste zorg voor zieken, gehandicapten of ouderen 

van 15 jaar of meer ontbreekt of is te duur........................ 2 105
- gepaste kinderopvang EN gepaste zorg voor zieken, 

gehandicapten of ouderen ontbreekt of is te duur............. 3 104
- opvangfaciliteiten zijn niet van invloed op het feit dat u 

niet werkt of deeltijds werkt .............................................. 4 E19
104. Welk van de volgende redenen die verband houden met 

kinderopvang is voor u de belangrijkste reden om niet te 
werken of deeltijds te werken?  

(ENQ. 1 enkel antwoord mogelijk)  
- geen gepaste kinderopvang overdag................................ 1 E18
- geen gepaste kinderopvang buiten de gewone uren ........ 2 E18
- geen gepaste kinderopvang overdag en buiten de 

gewone uren ..................................................................... 3 E18
- de gepaste kinderopvang is te duur ................................. 4 E18
- de beschikbare kinderopvang is van onvoldoende 

kwaliteit ............................................................................. 5 E18
- Andere redenen die verband houden met het gebrek 

aan geschikte kinderopvang (ENQ. Geef een 
omschrijving) ..................................................................... 6 E18

 ..........................................................................................   
 ..........................................................................................   

E18: Indien gepaste kinderopvang EN gepaste zorg voor 
zieken, gehandicapten of ouderen ontbreekt of te duur is 
(V103=3) .................................................................................... 105
Andere gevallen ...................................................................... E19

105. Welk van de volgende redenen die verband houden met 
de zorgopvang  van zieken, gehandicapten of ouderen 
van 15 jaar of meer, is voor u de belangrijkste reden om 
niet te werken of deeltijds te werken?  

(ENQ. 1 enkel antwoord mogelijk)   
- geen gepaste zorgopvang overdag................................... 1 E19
- geen gepaste zorgopvang buiten de gewone uren ........... 2 E19
- geen gepaste zorgopvang overdag en buiten de 

gewone uren...................................................................... 3 E19
- de gepaste zorgopvang is te duur ..................................... 4 E19
- de beschikbare zorgopvang is van onvoldoende 

kwaliteit ............................................................................. 5 E19
- Andere redenen die verband houden met het gebrek 

aan geschikte zorgopvang  (ENQ. Geef een 
omschrijving) ..................................................................... 6 E19

 ..........................................................................................   
 ..........................................................................................   

E19: Indien M_ of zijn/haar partner kinderen jonger dan 15 jaar 
heeft die bij M_ inwonen (V96 = 1) ........................................ 106
Andere gevallen ...................................................................... AT 

 
 
 
 

Q. LOOPBAANONDERBREKING EN 
OUDERSCHAPSVERLOF  

Ga naar vraag :  

106. Heeft u of uw partner kinderen jonger dan 8 jaar die bij u 
inwonen?  

- Ja ....................................................................................... 1 E20
- Neen  .................................................................................. 2 AT 

E20: Indien M_ een betrekking heeft (geantwoord op V5) OF 
indien de laatste betrekking van  M_  na 2001 werd 
beëindigd (V61 > 2001) ............................................................ 107
Andere gevallen ....................................................................... AT 

107. Hebt u minder uren gewerkt om  minstens 1 maand voor 
het jongste inwonende kind te zorgen? Opgelet: moeder- 
of vaderschapsverlof wordt niet meegerekend en stoppen 
met werken wordt hier niet bedoeld.  

- ja ........................................................................................ 1 108
- neen ................................................................................... 2 108

108. Bent u gedurende een bepaalde periode gestopt met 
werken om minstens 1 maand voor het jongste 
inwonende kind te zorgen? Opgelet: ouderschapsverlof 
is wel inbegrepen, moeder- of vaderschapsverlof niet.  

- ja ........................................................................................ 1 109
- neen ................................................................................... 2 110

109. Hoe lang bent u in totaal voor het jongste inwonende kind 
gestopt met werken. Opgelet: ouderschapsverlof is wel 
inbegrepen, moeder- of vaderschapsverlof niet.  

(ENQ. 1 enkel antwoord mogelijk)   
- 3 maanden of minder.......................................................... 1 110
- meer dan 3 maanden en hoogstens 6 maanden ............... 2 110 
- meer dan 6 maanden en hoogstens 1 jaar ........................ 3 110 
- meer dan 1 jaar .................................................................. 4 110 
- het werk werd nog niet hervat ............................................ 5 110 

110. Hebt u gedurende een bepaalde periode ten minste 1 
maand voltijds ouderschapsverlof genomen om voor het 
jongste kind dat bij u inwoont te zorgen? Opgelet: 
moeder- of vaderschapsverlof wordt niet meegerekend. 
Halftijds ouderschapsverlof of ouderschapsverlof met een 
vermindering van prestaties met één vijfde worden hier 
eveneens niet meegerekend.  

- ja ........................................................................................ 5 111
- neen ................................................................................... 5 112

111. Hoe lang hebt u voltijds ouderschapsverlof van minstens 
1 maand genomen voor het jongste inwonende kind?   

(ENQ. 1 enkel antwoord mogelijk)   
- 1 maand.............................................................................. 1 112 
- 2 maanden.......................................................................... 2 112 
- 3 maanden ......................................................................... 3 112 
- meer dan 3 maanden en hoogstens 6 maanden 4 112 
- het voltijds ouderschapsverlof loopt nog ............................ 5 112 

112. Hebt u gedurende een bepaalde periode van ten minste 1 
maand voor het jongste kind dat bij u inwoont een of 
meerdere van de volgende verloven genomen. Opgelet: 
moeder- of vaderschapsverlof wordt niet meegerekend.  

(ENQ. meerdere antwoorden mogelijk)   
- halftijds ouderschapsverlof ................................................. 1 AT 
- ouderschapsverlof met een vermindering van 

arbeidsprestaties met 1/5 ................................................... 2 
AT 

- Geen van beide .................................................................. 3 AT 

AT. Einde interview: I___I___I u. I___I___I min. X 
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