Uitnodiging interview – Alliantie Samen werkt het!

Zorgen, werken of misschien wel allebei? Wij zoeken vrouwen die hun verhaal met ons willen
delen
We zijn benieuwd naar hoe jouw leven ingericht is. Of je werkt, zorgt, of allebei. En als je zorgt, voor
wie dan? Hoe ben je terechtgekomen in de situatie waar je nu in zit? Ben je daar tevreden/blij mee?
Of zou je wel wat anders willen misschien? Heb je ervoor gekozen of is het je overkomen?
We zijn benieuwd naar je verhaal. Om ervan te leren. Daarom willen we je graag interviewen.
Waar gaat het interview over?
In dit interview vragen we je naar jouw ervaringen, wensen en behoeften als het gaat om (betaald)
werk. Ook als je tot nu toe (nog) niet hebt gewerkt. Centraal staan vragen als:
● Hoe zie je jouw huidige situatie?
● Wat waren je ideeën over je toekomst toen je op school zat?
● Welke keuzes en stappen heb je daarna gemaakt? Wil je nu of later iets veranderen aan je
situatie en wat zou je dan willen?
● Heb je een idee over wat je zou willen bereiken? In de toekomst? Of in een ideale situatie?
Wij zijn tijdens dit interview vooral benieuwd naar je verhaal. Je kunt dus geen goed of fout antwoord
geven. We zijn benieuwd naar jouw mening en jouw ervaringen als het gaat om werken en zorgen
voor kinderen, familie of anderen.
Waarom doen wij dit?
We willen meer weten over de keuzes, mogelijkheden, wensen en behoeften van vrouwen over hun
deelname of niet-deelname op de arbeidsmarkt en hoe ze dat wel of niet combineren met zorgen. Dit
doen we vanuit de Alliantie Samen werkt het!, waarmee we streven naar het realiseren van zoveel
mogelijk vrije keuzes en gelijke mogelijkheden voor mannen en vrouwen voor het combineren van
betaald werk en onbetaalde zorg.
We zullen in totaal 20 vrouwen interviewen. De interviews verwerken we anoniem in een verslag. Na
de interviews willen we graag in een groep met een aantal van deze vrouwen verder praten over hun
ervaringen en wat wij in de interviews hebben ontdekt. We kunnen je daar na afloop van het interview
meer over vertellen.
Praktische info
Locatie: Het gesprek kan overal plaatsvinden, bijvoorbeeld bij jou thuis of in een rustige ruimte in de
stad waar je woont .
Duur: We willen graag rustig de tijd nemen zodat je alles wat voor jou belangrijk is kan vertellen en wij
jouw verhaal goed snappen. Het gesprek zal ongeveer 1,5 uur duren.
Vergoeding: voor het interview ontvang je als bedankje voor je tijd een VVV-bon.
Wil je graag meedoen? Of heb je vragen over dit interview? Neem dan contact op met: Sahar Noor:
s.noor@movisie.nl | 06 5544 0618
Als je al persoonlijk gevraagd bent om mee te doen met het onderzoek en hierin hebt toegestemd dan
hoef je niets meer te doen. Wij nemen dan contact met je op.

Achtergrond Alliantie Samen werkt het!
De Alliantie Samen werkt het! is een samenwerking van Bureau Clara Wichmann,
Movisie, Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN, WOMEN Inc.
en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Alliantie loopt van 2018
tot en met 2022. De Alliantie streeft naar een maatschappij waarin mannen en vrouwen vrije keuze
en gelijke mogelijkheden hebben én benutten voor het combineren van betaald werk en
onbetaalde zorg. http://alliantiesamenwerkthet.nl

