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Topiclist diepte-interviews LHB-paren
Intro: Voorstelrondje
Toelichting onderzoek
Toelichting vertrouwelijkheid onderzoek en vragen om uitdrukkelijke toestemming tot het houden
van het interview en het verwerken van de data. Benadrukken dat respondenten ten alle tijde mogen
besluiten tot het niet niet beantwoorden van een vraag of het stoppen van medewerking aan het
interview algeheel.
−
−

Vertel eens wat over jezelf/wat doen jullie in het dagelijks leven?
Vertel iets over jullie relatie, hoe lang kennen jullie elkaar al, hoe lang wonen jullie samen?

Deel A: Verdeling arbeid en waarom
Vertel iets verder over jullie werksituatie. Eventueel nog: Hoe ziet jullie werkweek eruit?
−
−
−
−
−

Wat waren jullie redenen om parttime/fulltime te werken?
Hebben jullie rekening met elkaar gehouden in het aantal werkuren?
Hebben jullie hier concrete afspraken over gemaakt?
o Is dit nog veranderd over de loop van jullie relatie?
Vinden jullie het belangrijk om beide een inkomen te hebben/economisch zelfstandig te zijn?
o Waarom? / Waarom niet?
Wat vinden jullie een ideale verdeling? (eventueel los van de huidige arbeids- en persoonlijke
omstandigheden)

Deel B: Verdeling van huishouden en waarom
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

In het algemeen in jullie huishouden, hoe ziet jullie week eruit?
Kunnen jullie mij vertellen over gisteren, hoe zag de dag er toen uit?
Was dit een doorsnee dag voor jullie? Zien meeste dagen van de week er zo uit?
Waarom hebben jullie voor deze verdeling van huishoudelijke taken gekozen?/Hoe is deze
verdeling tot stand gekomen?
o Voorkeur/vaardigheid?
Hebben jullie hier concrete afspraken voor gemaakt (of is dat meer zo ontstaan)?
Is dit nog veranderd over de loop van de relatie?
Is dit anders als in eerdere relaties?
Zijn er taken die jullie uitbesteden aan een schoonmaakster of klusjesman?
o Waarom/waarom niet?
Halen jullie voldoening uit het doen van het huishouden? En verschilt dit over de taken?
Hoe zag de verdeling er bij jullie vroeger thuis uit? (traditioneel/niet traditioneel?)
Wat hebben jullie hiervan meegekregen?
Vaak krijgen stellen van gelijk geslacht de vraag wie ‘het mannetje’ en wie ‘het vrouwtje’ is.
Wat vinden jullie van zo’n vraag?
Inleidende vraag(?): Sommige mensen zouden zeggen dat bijvoorbeeld klusjes/poetsen doen
echt een 'mannelijke'/’vrouwelijke’ taak is, zien jullie dat ook zo?
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−
−
−
−
−

Zijn er taken in het huishouden waarvan jullie zouden zeggen ‘dat zijn echt mannentaken’ of
‘dat zijn echt vrouwentaken’?
Hebben jullie voorkeur voor taken die je zelf ziet als meer een ‘mannentaak’ (bij mannen)/
meer een ‘vrouwentaak’ (bij vrouwen)
Is het voor jullie belangrijk dat de taken in huis gelijk tussen jullie verdeeld zijn?
Wat is voor jullie een gelijke verdeling? (in proces, uren, taken etc.)
o Kan een ongelijke verdeling ook eerlijk zijn?
Hebben jullie daar wel eens conflict over?

Deel C: Verdeling van zorgen voor kinderen en waarom
Ik zou graag iets meer horen over jullie kind(eren)
− Vertel me eens over jullie kind(eren)? Hoe oud zijn ze? Gaan ze al naar school? Hobby’s? etc.
− Bij de vragen over het huishouden zijn de kinderen uiteraard al in enige mate aan bot
gekomen.
− Verloopt de taakverdeling van de kinderen anders dan de taakverdeling van de klussen in het
huis?
− Vinden jullie het belangrijk om de zorg voor de kinderen gelijk te verdelen?
− Vinden jullie het belangrijk om de opvoeding en beslissingen samen te doen?

Slot
−
−
−
−

Hebben jullie zelf wel eens reacties gekregen op jullie huishouden en het feit dat jullie met
twee mannen/twee vrouwen zijn?
Vinden jullie dat jullie taakverdeling, of de manier waarop jullie de taken verdelen ‘anders’ is
dan bij heterostellen?
Is er nog iets waar we het nog niet over hebben gehad, wat je nog kwijt wil of wat belangrijk
is voor jouw verhaal?
Wat wil je nog zeggen over dit interview?
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