Bedrijf: ………………..
A. Identificatiegegevens
1. Wat is uw geslacht?
q man
q vrouw
2. Wat is uw leeftijd?
q jonger dan 20 jaar
q 20-29 jaar
q 30-39 jaar
q 40-44 jaar
q 45 of ouder
3. Wat is uw beroep?
q arbeider
q bediende
q kaderlid
q ambtenaar
4. Werkt u voltijds of deeltijds?
q voltijds
q deeltijds
aantal uren per week: ……………………………………………………..
of aantal dagen per week:…………………………………………………
5. Hoe ziet uw werkschema (uurrooster) eruit? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
q regelmatige uren tijdens de dag: van ………………..uur tot …………..uur
q ploegenstelsel: welk stelsel?
q 2 ploegen
q 3 ploegen
q 4 ploegen
q vaste nachten
q enkel in het weekend
q ander stelsel:..……………………………………………………………………………………………
q een volledig onregelmatig werkschema
q een andere regeling: ……………………………………………………………………………………..
6. Wat is uw gezinssituatie?
q gehuwd (of samenwonend) met kind(eren)
q gehuwd (of samenwonend) zonder kind(eren)
q alleenwonend (zonder partner) met kind(eren)
q alleenwonend zonder kind(eren)
q andere situatie: …………………………………………...………………………………………………
7. Hoeveel kinderen van 0-16 jaar wonen bij u thuis?
………. nog niet schoolgaande kinderen
………. kinderen in de kleuterschool
………. kinderen in de lagere school
………. oudere kinderen (tot 16 jaar)
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8. Bent u (of is uw partner) op dit moment zwanger?
q ja
q nee
9. Wenst u (nog) kinderen?
q ja
q nee

B.

Gewone opvang (dagopvang, voor- of naschoolse opvang)

10. Maakt u momenteel gebruik van kinderopvang voor één of meerdere van uw
kinderen?
q nee
q ja
Indien ja: Van welke opvang maakt u momenteel gebruik?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
q opvang door grootouders, andere familieleden, buren
q opvang door een kinderdagverblijf of minicrèche
q opvang door een opvanggezin
q opvang door een initiatief voor buitenschoolse opvang
q opvang door en in de school
q andere opvang: ………………………………………………………………………………………..
Indien ja: Voor hoeveel kinderen maakt u momenteel gebruik van opvang?
……… nog niet schoolgaande kinderen
……… kinderen in de kleuterschool
……… kinderen in de lagere school
……… oudere kinderen (tot 16 jaar)
11. In welke mate bent u tevreden met uw huidige opvangsituatie?
q ik ben helemaal tevreden
q ik heb lang moeten zoeken naar geschikte opvang, maar ben nu wel tevreden
q ik ben tevreden met de opvang zelf, maar op sommige momenten kan ik er
niet terecht, namelijk: Meerdere antwoorden zijn mogelijk
q in de vroege ochtend (bijv. vóór 8.00 uur, vóór de schooluren)
q ’s avonds (bijv. na 18.00 uur, na de schooluren)
q in het weekend
q tijdens de vakantieperiodes of feestdagen
q bij ziekte van het kind
q andere, vul in:…………………………………………………………………………………………………
q Ik ben niet helemaal tevreden over de opvang zelf: Meerdere antwoorden zijn mogelijk
q de opvangvoorziening is niet vlot bereikbaar (te ver,…)
q de kwaliteit van de opvang voldoet niet aan mijn verwachtingen (verzorging,
onthaal, infrastructuur, activiteiten,…)
q de opvang is te duur
q de opvang voldoet niet helemaal omdat mijn (of onze) werkuren steeds wisselen
q andere: ………………………………………………………………………………….………………………
12. Indien het bedrijf opvang zou voorzien tijdens weekdagen, zou u daar dan gebruik
van maken?
q Ja
q Nee
Indien nee, waarom zou u er geen gebruik van maken ?
q je bent als werknemer sterker gebonden aan het bedrijf
q privé en werk moeten gescheiden blijven
q alle ‘last’ van de opvang komt bij één ouder
q andere nadelen: ………………………………………………………………………………………....
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13. Naar welke van onderstaande oplossingen voor opvang tijdens weekdagen gaat uw
voorkeur uit? Vul 1, 2, 3 in voor uw eerste, tweede en derde voorkeur
q opvang voorzien door het bedrijf in een gespecialiseerde opvangvoorziening
q het bedrijf zorgt voor een oppas die aan huis komt
q het bedrijf zorgt voor meer soepelheid i.v.m. de werktijden, het toestaan van familiaal
verlof,…
q het bedrijf biedt hulp bij het vinden van opvang
q geen tussenkomst van het bedrijf bij opvang
q andere voorkeur:.....................................................................................................
14. Op welke tijdstippen zou u gebruik maken van deze opvang?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
Voor uw niet schoolgaande kind(eren)
q vóór 7.00 uur ’s morgens
q na 18.00 uur ’s avonds
q gedurende de dag (7u - 18u)
q andere tijdstippen: ……………….………………………………………………………………………………
Voor uw schoolgaande kind(eren)
q vóór schooltijd
q na schooltijd
q op woensdagnamiddag
q andere tijdstippen: ……………….………………………………………………………………………………
15. Zijn er andere momenten waarop u ook gebruik zou maken van deze opvang voor
uw niet schoolgaande en schoolgaande kind(eren)? Meerdere antwoorden zijn mogelijk
q op zaterdag
q op zondag
q ’s nachts
q op andere momenten: ............................................................................................
16. Zou u iets aan uw werktijden veranderen indien u zou kunnen gebruik zou maken
van deze opvang?
q ja, ik werk nu deeltijds en zou dan voltijds willen werken
q ja, ik zou dan op andere uren willen werken
q ja, andere wijzigingen: ……………………..….................................................................
q nee
17. Een andere oplossing kan erin bestaan dat het bedrijf niet zelf opvang aanbiedt
maar soepeler is i.v.m. de werktijden, het opnemen van vakantiedagen, het
toestaan van deeltijdse arbeid of loopbaanonderbreking,…. Van welke
mogelijkheden zou u gebruik maken? Meerdere antwoorden zijn mogelijk
q meer soepele werktijden
q meer soepelheid bij het opnemen van vakantiedagen
q meer soepelheid bij het opnemen van familiaal verlof
q deeltijds gaan werken
q loopbaanonderbreking nemen
q onbetaald verlof nemen
q andere mogelijkheid:…………………………….……………………………………………………………
18. Een bedrijf kan overwegen overwegen om hulp te bieden bij het zoeken van
opvang of geven van info (ouderschapsverlof, adressen opvangadressen, openingsuren kinderopvang).
Vindt u dit wenselijk?
q nee
q ja
eventuele suggesties? ………………………………………………………………………………………….
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19. Wat vindt u belangrijk bij het zoeken naar opvang voor uw kind(eren)?
Vul 1, 2 in voor uw eerste en tweede voorkeur
Voor uw niet schoolgaande kin(deren)
q opvang dicht bij het werk
q opvang dicht bij huis
q andere voorwaarden: …………………………………………………………………………………………..
Voor uw schoolgaande kind(eren)
q opvang dicht bij het werk
q opvang dicht bij huis
q opvang dicht bij de school
q andere voorwaarden: ……………………………………………………………………………………………

C. Opvang bij ziekte van het kind
20. Ervaart u problemen bij het vinden van opvang op het moment dat een kind ziek
is? Meerdere antwoorden zijn mogelijk
q ja, voor mijn niet schoolgaande kind(eren)
q ja, voor mijn kind(eren) in de kleuterschool
q ja, voor mijn kind(eren) in de lagere school
q ja, voor mijn oudere kind(eren) (tot 16 jaar)
q nee
21. Het bedrijf kan verschillende oplossingen voorzien voor de opvang van kinderen
met een ziekte. Van welke mogelijkheid zou u gebruik maken tijdens de ziekte van
uw kind? Meerdere antwoorden zijn mogelijk
q opvang voorzien door het bedrijf in een gespecialiseerde opvangvoorziening
q het bedrijf zorgt voor een oppas die aan huis komt
q het bedrijf zorgt voor meer soepelheid i.v.m. de werktijden, het toestaan van familiaal
verlof,…
q het bedrijf biedt hulp bij het vinden van opvang
q geen tussenkomst van het bedrijf bij opvang zieke kinderen
q andere voorstellen: …...............................................................................…………….
22. Wat vindt u belangrijk bij het zoeken naar opvang voor uw ziek kind?
Vul 1, 2 in voor uw eerste en tweede voorkeur
Voor uw niet schoolgaande kind(eren)
q opvang dicht bij het werk
q opvang thuis
q opvang dicht bij huis
q andere voorwaarden: ……………………………………………………………………………………………
Voor uw schoolgaande kind(eren)
q opvang dicht bij het werk
q opvang thuis
q opvang dicht bij huis
q opvang dicht bij de school
q andere voorwaarden: …………………………………………………………………………………………
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D. Opvang tijdens vakantieperiodes
23. Ervaart u problemen bij het vinden van opvang tijdens vakantieperiodes?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
q ja, voor mijn niet schoolgaande kind(eren)
q ja, voor mijn kind(eren) in de kleuterschool
q ja, voor mijn kind(eren) in de lagere school
q ja, voor mijn oudere kind(eren) (tot 16 jaar)
q nee
24. Het bedrijf kan verschillende oplossingen voorzien voor de opvang van kinderen
tijdens vakantieperiodes. Van welke mogelijkheid zou u gebruik maken tijdens
vakantieperiodes? Meerdere antwoorden zijn mogelijk
q opvang voorzien door het bedrijf in een gespecialiseerde opvangvoorziening
q het bedrijf zorgt voor meer soepelheid i.v.m. de werktijden, het toestaan van familiaal
verlof,…
q het bedrijf biedt hulp bij het zoeken naar opvang
q geen tussenkomst van het bedrijf bij opvang tijdens schoolvakanties
q andere voorstellen: ...................................................................................……………
25. Tijdens welke vakanties zou u gebruik maken van deze opvang?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
q op schoolvrije dagen
q tijdens korte vakantieperiodes (herfst, Pasen, kerst, krokus)
q tijdens de zomervakantie
q andere periode: ………………………………………………………………………………………………….
26. Wat vindt u belangrijk bij het zoeken naar vakantieopvang voor uw kind(eren)?
Vul 1, 2 in voor uw eerste en tweede voorkeur
Voor uw niet schoolgaande kind(eren)
q opvang dicht bij het werk
q opvang dicht bij huis
q andere voorwaarden: …………………………………………………………………………………………
Voor uw schoolgaande kind(eren)
q opvang dicht bij het werk
q opvang dicht bij huis
q opvang dicht bij de school
q andere voorwaarden: …………………………………………………………………………………………

Bedankt voor uw bereidwillige medewerking!

Kobe is een project van SPK vzw en wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen 2000 - 2006 en VESOC.
ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap,
aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

5

