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Introductie
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Achtergrond
Mens Centraal
Het interbestuurlijke programma Mens Centraal (hierna: Mens Centraal) richt zich op het 
centraal stellen van mensen in overheidscommunicatie en dienstverlening alsmede het 
bevorderen van samenwerking tussen alle overheidsorganisaties op deze gebieden. 
Onderdeel van het programma is de project Aanpak Levensgebeurtenissen, waarbinnen 
er specifiek gewerkt wordt aan meer informatie en dienstverlening rond 
levensgebeurtenissen voor mensen op maat. 

Levensgebeurtenis ‘ik krijg een kind’
Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met gebeurtenissen waarbij men contact 
heeft met de overheid/overheidsorganisaties. In het voorliggende onderzoek wordt de 
levensgebeurtenis ‘ik krijg een kind’ nader verkend. In deze verkenning wordt een 
overheidsbrede klantreis als uitgangspunt genomen. Het project richt zich op ervaringen 
van (aanstaande) ouders in verwachting van hun eerste kind en ouders met een 
pasgeboren kind (tot zes maanden na de geboorte). 

MARE heeft kwalitatief onderzoek uitgevoerd aan de hand van 17 interviews. In dit 
document worden de belangrijkste bevindingen alsmede conclusies en aanbevelingen 
weergegeven.
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Leeswijzer
Leeswijzer rapportage
Dit document bevat een weergave van de belangrijkste bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen. Het document is als volgt opgebouwd:

• Ter introductie worden op de volgende slides de onderzoeksdoelstellingen en de 
onderzoeksverantwoording weergegeven.

• Het inhoudelijke deel van de rapportage begint met de conclusies en 
aanbevelingen, gevolgd door de onderzoeksresultaten. 

• De onderzoeksresultaten worden algemeen beschreven en gelden voor de 
gehele onderzoeksdoelgroep. Indien er verschillen te vermelden zijn omtrent de 
specifieke situaties of doelgroepen, dan wordt dit expliciet vermeld. 

• De resultatensectie vangt aan met een behandeling van de context. Vervolgens 
wordt de reis ‘ik krijg een kind’ en de verschillende fasen/trimester binnen de 
levensgebeurtenis behandeld. Tot slot wordt er stilgestaan bij de rol van de 
overheid en knelpunten in deze specifieke situaties. 

Disclaimer
Kwalitatief onderzoek is verkennend en inventariserend van aard. Uitkomsten van 
dergelijk onderzoek moeten dan ook in de eerste plaats worden gezien als indicatief 
en hypothesevormend en niet als (cijfermatig bewezen) feiten. Omwille van de 
leesbaarheid wordt in deze rapportage de stellende vorm gebruikt. 

De bevindingen in de resultatensectie zijn gebaseerd op wat de respondenten 
tijdens dit onderzoek gezegd of aangegeven hebben. 

MARE
MARE voert onderzoek uit binnen het kader van ISO 20252:2019 (kwaliteit 
onderzoek) en ISO 27001:2017 (informatiebeveiliging). MARE conformeert zich 
tevens aan de richtlijnen van brancheorganisatie MOA wat betreft 
persoonsgegevens. Daarnaast voldoet MARE aan de overheidsnorm Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
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Onderzoeksdoelstellingen
Doel
Inzicht krijgen in de overheidsbrede klantreis ‘ik krijg een kind’, om de communicatie, informatievoorziening en dienstverlening te optimaliseren voor aanstaande en nieuwe 
(jonge) ouders. 

Meer specifiek inzicht in:
• Kennis, houding en gedrag 
• Algemene informatiebehoefte
• Verschillende fases/stappen in de klantreis
• Per fase/stap:

o Mensen en organisaties waar men mee in contact komt
o Middelen waar men gebruik van maakt
o Emoties 
o Behoeften 

• Ervaren knelpunten in de communicatie informatievoorziening en dienstverlening van de overheid
• Houding en verwachtingen ten aanzien van de overheid rondom het krijgen van een kind en het eerste half jaar na de geboorte
• Mogelijke touchpoints en moments of truth tijdens de klantreis
• Optimalisatiemogelijkheden van de communicatie, informatievoorziening vanuit de overheid

Output
• Inzicht in de klantreis van de doelgroep en mogelijke ervaren knelpunten in informatie en dienstverlening 
• Indien relevant, input voor optimalisatie van de communicatie, informatie en dienstverlening om zo beter aan te sluiten bij de behoeften en belevingswereld van de doelgroep
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Onderzoeksverantwoording
Veldwerk
Het onderzoek is verdeeld over 25, 26, 29 november en 2,10,14 december 2021 uitgevoerd via 
videobellen in Microsoft Teams.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 10 individuele interviews en 7 duo-interviews van 60 
minuten met (aanstaande) ouder(s). Het onderzoek is ingedeeld naar de zwangerschapstrimesters:

• 3-6 maanden zwanger (totaal 3 individuele interviews).
• 6-9 maanden zwanger (totaal 8 interviews waarvan, 4 individuele interviews en 4 duo-interviews).
• 0-6 maanden na de geboorte (totaal 6 gesprekken waarvan, 3 individuele interviews en 3 duo-

interviews).

Projectteam
Het onderzoek is uitgevoerd door twee ervaren onderzoekers uit het MARE-team. Tijdens het 
veldwerk op 25, 26 november en 2 december is er digitaal meegekeken (via een livestream) door 
betrokkenen van Mens Centraal en andere overheidsorganisaties.

Stimulusmateriaal
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van het huidige persoonlijke overzicht ‘kind krijgen: wat 
moet ik regelen?’

Respondenten
Voor allen geldt:
• Verwachten binnenkort hun eerste kind of hebben onlangs hun 

eerste kind gekregen. 
• Zijn woonachtig in Nederland en kunnen zich verbaal 

voldoende uitdrukken in Nederlandse taal (hoeven niet over 
Nederlandse nationaliteit te beschikken).

• Zijn voldoende digitaal vaardig (om deel te kunnen nemen aan 
het onderzoek).

Spreiding op:
• Opleidingsniveau.
• Dagelijkse bezigheden: wel/ niet werkzaam; dienstverband 

fulltime/ parttime, waarvan drie (aanstaande) ouders werkzaam 
als zzp’er en drie met een uitkering (ziektewet; WIA-uitkering). 

• Inkomen.
• Burgerlijke staat.
• Woonplaats, leeftijd en geslacht.

De burgers die hebben deelgenomen, zijn geworven door een in 
marktonderzoek gespecialiseerd selectiebureau onder 
verantwoordelijkheid van MARE. Voor deelname aan dit 
onderzoek hebben zij een passende vergoeding ontvangen. 
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Conclusies en aanbevelingen
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Samenvattende conclusies (1)
De levensgebeurtenis ‘ik krijg een kind’ kent een duidelijk chronologische volgorde en is als het ware een lineaire tijdlijn die gebaseerd is op de 
zwangerschapstrimesters. Er is een duidelijk onderscheid in twee momenten: van beslissingen en regelzaken voor de geboorte en na de geboorte. 
Over het algemeen ervaren (aanstaande) ouders de reis positief, ze weten regelzaken rondom het krijgen van een eerste kind tot een succesvol 
einde te volbrengen zonder (grote) issues en/of drempels. 

De houding t.o.v. zoekgedrag en regelen verschilt
• Hoewel het krijgen van het eerste kind voor elke ouder een unieke 

gebeurtenis is en zwangerschappen verschillend verlopen, is de 
informatiebehoefte van aanstaande ouders universeel. 

• Over het algemeen hebben de (aanstaande) ouder(s) er vertrouwen in dat 
zij zaken omtrent het krijgen van een kind goed kunnen regelen en als men 
iets vergeet, dan zijn er geen zorgen dat dit niet goed komt. Er is veelal het 
vertrouwen dat zaken wel opgelost kunnen worden.

• Wanneer en hoe zaken geregeld worden en daarmee de hoeveelheid 
informatievoorzieningen waar men gebruik van maakt is afhankelijk van het 
karakter en de houding van de (aanstaande) ouder(s): de een regelt meer, 
kijkt vooruit en zoekt proactief informatie op. Waarbij de ander meer 
afwachtend is, informatie op zich af laat komen en zaken stap voor stap 
regelt. Beiden hebben hun onzekerheden, maar de klantreis en de beleving 
van de regelzaken is gelijk. 

3 cruciale sleutelfiguren/kennishouders voor aanstaande ouders
• Het vertrekpunt voor vragen en informatievoorziening zijn de verloskundige/ 

gynaecoloog, kraamzorg, ervaringsdeskundigen (lees: de sociale omgeving zoals 
familie, vrienden, collega’s). Verder wordt Google veelvuldig gebruikt als 
informatiebron, waarbij per afzonderlijke vraag en antwoorden worden gezocht. Een 
combinatie van zelf actief zoeken op websites (zoals Rijksoverheid.nl, Belastingdienst 
en UWV) en via via en/of proactief informatie ontvangen van o.a. sociale omgeving, 
kraamzorg en verloskundige zorgt ervoor dat iedereen voldoende kennis en 
ondersteuning heeft om zaken te regelen tijdens de levensgebeurtenis ‘ik krijg een 
kind’.  

• De verschillende informatievoorzieningen zijn volledig en vullen elkaar goed aan 
waardoor het duidelijk is wat er geregeld moet worden. Er is daardoor geen prominente 
behoefte aan een totaaloverzicht. Te weten dat er veel verschillende zaken geregeld 
moeten worden in een langere periode (grofweg 9 maanden) is er wel behoefte aan 
inzicht in wat er wanneer geregeld moet worden. Deze behoefte wordt nu voornamelijk 
ingevuld door to-do lijstjes in apps of websites (bijv. 24baby). 
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Samenvattende conclusies (2)
Emotionele en lastige beslissingen 
Tijdens het doorlopen van proces en de regelzaken omtrent het krijgen van een kind zijn veel praktische 
zaken die geregeld moeten worden. Deze worden over het algemeen positief ervaren (uitzetlijst, etc.). 
Daarnaast staan (aanstaande) ouders voor een aantal lastige en emotioneel beladen keuzes, waarbij vaak 
de definitieve beslissing vooruit wordt geschoven: 
• Voor ongehuwden speelt de vraag en de beslissing om te gaan trouwen of een geregistreerd 

partnerschap aan te gaan vanwege het ouderlijk gezag.  
• Door wachtlijsten (in het hele land) ervaart men stress om kraamzorg en kinderopvang (oriënteren en 

keuze maken) in een vroeg stadium al vast te leggen. 
• In een later stadium volgt een dilemma rond aanpassing van werktijden en de hoeveelheid dagen voor 

de kinderopvang: zoveel mogelijk bij het kind willen zijn versus de financiële haalbaarheid. De tool 
‘proefberekening toeslagen’ biedt inzicht in de inschatting voor kinderopvangtoeslag en sommigen 
maken zelf ook een begroting in Excelsheet om inzicht te krijgen in wat mogelijk is. Zaken die in de 
begroting worden meegenomen verschillen van kosten voor luiers, kinderbijslag, kinderopvang(toeslag), 
salaris en vaste maandlasten. 

• Ondanks bovenstaande blijft het echter een moeilijke ‘puzzel’ en inschatting wat de werkelijke kosten zijn 
als men minder werkt in combinatie met kinderopvang en het verlof. 

• Kinderopvangtoeslag is belangrijk, maar is ook beladen deels door de toeslagenaffaire. Daarbij speelt 
(zeker bij zzp’ers) de onzekerheid over de geschatte hoogte van het inkomen en of dit goed gaat. Er is 
hierbij behoefte aan (meer) bevestiging.  

• Overall wordt de definitieve beslissing over het aantal uren kinderdagverblijf, inzet van ouderschapsverlof 
en aanpassing van werktijden meestal uitgesteld en pas definitief beslist na de geboorte. 

Kennishiaten en knelpunten rondom verlof
Ondanks dat er weinig kennishiaten of knelpunten zijn 
tijdens de reis, zijn er wel een aantal belangrijke punten te 
benoemen rondom verlofregelingen: 
• (Aanstaande) ouders weten dat er recht is op 

zwangerschaps-, ouderschaps- en geboorteverlof. Er 
ontbreekt echter wel kennis over hoe de verschillende 
verlofregelingen precies werken en handig ‘ingezet’ 
kunnen worden. De werkgever speelt hierbij vaak een 
belangrijke rol in het verstrekken van informatie en 
advies. Het wordt ervaren als veel uitzoekwerk en 
daarom leunt de (aanstaande) ouder vaak ook op de 
werkgever of ervaringen van collega’s.

• Zzp’ers en uitkeringsgerechtigden waren geheel 
onbekend met het feit dat er een verlofregeling is. Hier 
komt men per toeval achter door te Googelen of via via 
dit vernomen te hebben. Er is behoefte aan meer 
(proactieve) informatievoorziening omtrent dit 
onderwerp. 
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Samenvattende conclusies (3)
Een aantal overige kennishiaten en knelpunten
Naast verlofregelingen waren er nog twee zaken opvallend: 
• Er is verdeeldheid in kennis rondom rechten op aanpassingen werktijden 

en omstandigheden: 
o Enerzijds is het onbekend dat men recht heeft op een geschikte ruimte 

op de werkplek die afgesloten kan worden om te rusten en extra 
rusttijden/ pauzes. 

o Anderzijds is men wel op de hoogte dat er recht is op regelmatige 
werktijden (geen nacht- of ploegendiensten) en een gelegenheid om te 
kolven. 

• Andere zaken waar men niet van op de hoogte is of de urgentie niet voelt 
om dit (snel) te regelen zijn: een voogdij regelen, een testament op te 
stellen en een identiteitsbewijs aanvragen na de geboorte (anders dan 
voor vakantie). 

• Voor ouders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap 
hebben, is het bekend dat een kind erkent moet worden voor de geboorte. 
Het is echter onbekend dat men een verzoek tot ouderlijk gezag moet 
indienen om na de geboorte samen ouderlijk gezag uit te oefenen (niet 
alleen de moeder). 

Rol van de overheid 
• De overheid is volgens (aanstaande) ouders een betrouwbare en passende bron van 

informatie en dienstverlening rondom het onderwerp van een kind krijgen. En speelt 
een rol in het verstrekken van objectieve en afhankelijke informatie. 

• Op dit moment zoekt men vraag gestuurd via Google naar onderwerpen. Hierdoor 
komen de meesten versnipperd per deelonderwerp op de website Rijksoverheid.nl. En 
ook andere overheidsbrede websites, zoals toeslagen.nl voor het berekenen en 
aanvragen van kinderopvangtoeslag en het UWV.nl omtrent verlofaanvragen. In het 
algemeen is men hier tevreden over, want de geboden informatie is in veel gevallen 
nuttig (zeker wanneer de persoonlijke situatie vrij gangbaar is). Bij meer complexe 
situaties is de informatie echter te weinig toegespitst op de persoonlijke situatie en 
bevat de informatie doorgaans lastige termen, jargon of ambtelijke taal.

• In vergelijking met andere levensgebeurtenissen is het opvallend dat sommigen 
spontaan al gebruik hebben gemaakt van het persoonlijke overzicht: ‘kind krijgen: wat 
moet ik regelen?’. Desgevraagd is men (zeer) positief over het persoonlijke overzicht: 
het is compleet, handig en informatief, maar er mist een prioritering in de onderwerpen 
(wat moet er eerst geregeld worden). 

• Er is geen andere verwachting ten aanzien van de huidige informatievoorziening 
vanuit de overheid. Wat betreft dienstverlening verwacht men wel dat na de geboorte 
aangifte bij de gemeente deze informatie automatisch gedeeld wordt met andere 
relevante overheidsinstanties (zoals consultatiebureau en SVB). Men verwacht hier 
‘vanzelf’ informatie over te ontvangen. 
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Conclusies | doelstellingen Mens Centraal 
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Het programma Mens Centraal heeft een aantal strategische en operationele doelstellingen geformuleerd. We hebben deze doelstellingen als meetlat gebruikt en 
beantwoord op basis van dit onderzoek.    

Strategische doelstellingen 1+2:
Informatie en dienstverlening 
voor mij op maat 

De geboden informatie en websites is overzichtelijk en in veel gevallen nuttig. De informatie is vrij toegankelijk en in het algemeen voor iedereen 
die een kind verwacht of net een kind heeft gekregen. Hierdoor is de informatie en dienstverlening in perceptie niet op maat en vooral bij 
specifieke situaties is de informatie en dienstverlening weinig toegespitst op de persoonlijke situatie. 

Operationele doelstelling 1: 
De overheid ziet mij als mens en 
houdt rekening met mijn 
leefwereld in communicatie en 
dienstverlening.

Een kind krijgen is een levensveranderende en ingrijpende gebeurtenis; de overheid als afzender voor objectieve en betrouwbare informatie 
rondom de (praktische) regelzaken is handig, passend en een veelgebruikte informatiebron. Door vraag gestuurd te googelen op onderwerpen 
(bijvoorbeeld kind erkennen, kindertoeslag, verlof), komt iedereen wel terecht op een website van een overheidsinstantie die de juiste informatie 
biedt. Voor sommigen subgroepen sluit de informatie nog niet optimaal aan bij hun leefwereld: voor hen is het uitzoekwerk en het begrijpen van 
regelgeving lastig en de informatie is momenteel moeilijker te begrijpen (taalgebruik, ambtelijke taal). 

Operationele doelstelling 2: 
De informatie die ik zoek of 
ontvang is voor mij relevant, qua 
timing, inhoud en/of vorm. 

De relevantie van de informatie vanuit de overheid is hoog. Ook wordt de overheid gezien als een betrouwbare en actuele bron van informatie. 
De informatie en dienstverlening is inhoudelijk volledig, echter zijn er voor specifieke situaties en zaken nog leemtes (ZEZ- en WAZO-uitkering, 
identiteitsbewijs aanvragen, zaken waar men recht op heeft zoals rusttijden en extra pauzes). Wat betreft specifiek het persoonlijke overzicht op 
Rijksoverheid.nl, dit is nu ingedeeld op categorieën/ thema’s wat niet altijd aansluit bij de beleving van de zwangerschapstrimesters. Een 
indeling op prioritering ontbreekt (wat als eerste moet gebeuren). 

Operationele doelstelling 4: 
Mijn contact met de overheid 
verloopt zonder zorgen.

Echte zorgen rondom regelzaken hebben de aanstaande ouders niet, de meeste zorgen en stress komen kijken bij de gezondheid van 
moeder/kind en emotionele beslissingen die men moet nemen (o.a. dilemma’s zoals wel of niet trouwen/ geregistreerd partnerschap, hoeveel 
dagen wil ik dat mijn kind naar de kinderdagopvang gaat en wat is financieel haalbaar). Zelfs bij de aanstaande ouders die relatief laat zaken 
regelen komt het ook goed. Mocht er gaandeweg iets misgaan of iets vergeten zijn om te regelen, dan verwachten de (aanstaande) ouders dat 
het wel goed komt of dat zaken achteraf ook nog geregeld kunnen worden. 

Operationele doelstelling 3 en 5: 
Ik heb inzicht over mijn zaken 
met de overheid; Ik voel me 
goed geholpen en weet wat ik 
zelf moet doen.

De voorbereidingen zijn in perceptie een schakel aan loketjes; eenvoudige schakels, maar een overzicht waarin centraal georganiseerd staat 
wat de aanstaande ouder(s) moet(en) doen of welke zaken geregeld moeten worden kent men spontaan niet. De website van de Rijksoverheid 
persoonlijk overzicht ‘kind krijgen: wat moet ik regelen?’ is voor de meesten in retrospectief wel één van de vele bezochte websites. Momenteel 
moet voor de volledigheid dus een verzameling van meerdere bronnen (ook niet overheidsbronnen) geraadpleegd worden om erachter te 
komen waar men allemaal aan moet denken. Uiteindelijk is wel duidelijk wat men zelf allemaal moet doen. 



Aanbevelingen (1)

In het algemeen wordt de reis positief beleefd, iedereen regelt zijn zaken links of rechtsom goed en men is vrijwel tevreden met de huidige 
informatievoorzieningen, zowel vanuit de overheid als andere bronnen. Er is wel een aantal aandachtspunten en aanbevelingen te benoemen aan de hand van 
dit onderzoek om de (aanstaande) ouder(s) centraal te stellen in communicatie en dienstverlening vanuit de overheid. 

• De rol van de overheid als een onafhankelijke, objectieve en betrouwbare informatiebron kan beter benut of ingezet worden. Wij adviseren dit in ieder geval specifiek voor het 
onderwerp verlofregelingen en aanpassing van werktijden/ arbeidsomstandigheden, omdat de keuzes nu voornamelijk gebaseerd zijn op interactie tussen de werkgever en 
werknemer. 

• Opvallend is dat (aanstaande) ouders tijdens hun zoektocht vaak terecht komen op diverse subpagina’s van de website Rijksoverheid.nl (en daar overigens veelal een 
adequaat antwoord vinden), maar dat niet iedereen het totaaloverzicht (persoonlijk overzicht) heeft gezien. Deze biedt als voordeel dat (aanstaande) ouders één centraal punt 
hebben waar zij een overzicht vinden van de meeste regelzaken. Desgevraagd adviseren wij om explicieter door te verwijzen naar het overzicht vanuit de verschillende 
subpagina’s om de vindbaarheid te optimaliseren en meer zichtbaarheid te genereren.

• Over het algemeen is de informatievoorziening van uit de overheid voldoende, maar voor specifieke situaties zijn er leemtes. In deze situaties kan de vindbaarheid en de 
(proactieve) informatievoorziening verbeterd worden, denk aan:
o ZEZ-uitkering voor zzp’ers en WAZO-uitkering voor uitkeringsgerechtigden. 
o Rechten voor zwangeren op de werkplek zoals geschikte ruimte om te rusten en extra pauzes. 
o Noodzaak om een identiteitsbewijs aan te vragen na de geboorte (niet alleen voor vakanties). 
o Verzoek tot gezamenlijk gezag indienen in het geval van ongehuwde of niet geregistreerde partners. 

• De onderwerpen voogdij kiezen en testament aanpassen/opstellen zijn bekend, maar worden uitgesteld tot verder na de geboorte. De urgentie en noodzaak om dit te regelen 
worden niet gevoeld. Bekijk of hier meer aandacht aan gegeven kan worden. 
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Aanbevelingen (2)

• Er zijn geen directe vragen of moeilijkheden rondom het berekenen en aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Het is echter wel een belangrijke kostenpost en vanwege de 
toeslagenaffaire is er meer bewustzijn over de risico’s als het mis gaat. Bekijk of het mogelijk is om meer bevestiging te geven en/of meer ‘realtime’ inzicht mogelijk is.

• Overweeg om het persoonlijk overzicht ‘ik krijg een kind’ in te delen naar trimesters en/of de momenten voor en na de geboorte. Hierdoor is de prioritering duidelijker en weet 
men in welke periode wat geregeld moet worden. Een andere aanvulling kan zijn het instellen van reminders of deadlines. 

• Besef dat in specifieke situaties de informatie vanuit de overheid te algemeen is. Biedt (meer) informatie op maat en zorg dat zij voor vragen persoonlijk contact op kunnen 
nemen. 
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Resultaten
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Context | typologie
Doelgroepbreed zijn er twee karakters van (aanstaande) ouder(s) te onderscheiden die bepalend zijn voor de ervaring en beleving van het proces rondom 
regelzaken van het krijgen van een eerste kind. Waarbij het ene type vroeg begint met alles uitzoeken en regelen, is het andere type meer afwachtend: kijken wat 
er op hem/haar afkomt en dan gaan regelen. Desalniettemin weten beiden types alle regelzaken uiteindelijk tot een succesvol einde te brengen zonder grote 
issues of knelpunten. 

De regelaar / planner 
• Heeft een proactieve houding: zoekt en vraagt informatie wat er allemaal 

geregeld moet worden. 
• Maakt to-do lijstjes van zaken die nog gedaan moeten worden. Dit geeft rust en 

een goed gevoel. 
• Houdt een Excel sheet bij om het financiële plaatje inzichtelijk te maken.
• De websites van de overheid zijn een belangrijke informatiebron voor vragen 

over een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld: kind erkennen en 
zwangerschapsverlof).   

“Ik wil weten wat ik allemaal moet doen en waar ik aan toe 
ben. Je kan het maar beter alvast geregeld hebben, dan 

kan alvast wat dingen afvinken.” 

Afwachtend type 
• Heeft een meer reactieve houding: laat meer op zich af komen.
• Is meer afhankelijk van personen in de sociale omgeving, verloskundige/ 

gynaecoloog en kraamzorg en zoekt zelf minder proactief naar informatie.
• Krijgt op een organische manier te weten waar men mee te maken krijgt, wat 

men moet regelen en doet alles stap voor stap: als er iets echt geregeld moet 
worden, dan kom men pas in actie: “als ik iets moet doen, dan hoor ik het 
vanzelf wel.”

• Groot vertrouwen in het systeem en de overheid: “bijna alles gaat automatisch”.

“Ik hoor wel als ik iets moet doen en ga me van tevoren niet 
druk maken. Kinderen krijgen is al zo oud als de evolutie en 
9 maanden is een lange tijd om alles nog te regelen hoor. 

Dat komt vast allemaal goed.” 
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Context   
Contextuele factoren
Naast de verschillende karakters van de persoon is er ook nog een aantal beïnvloedende 
contextuele factoren die een rol speelt in de beleving van en beslissingen tijdens het proces 
rondom het krijgen van het eerste kind: 
• Ongepland versus gepland zwanger 

o Ongepland zwanger en stellen die sneller dan verwacht zwanger zijn, moeten de eerste 
weken (soms zelfs maanden) wennen aan het idee en laten wat meer op zich afkomen.  

• Burgerlijke staat/ gezinssamenstelling (getrouwd/ geregistreerd partnerschap, 
samenwonend, alleenstaand). Indien een stel al getrouwd of geregistreerd partner is, dan 
scheelt dit in het nemen van beslissingen en zaken regelen. 

• Dagelijkse bezigheden: niet/ wel-werkzaam (fulltime, parttime) 
• Medische indicatie versus ‘normale’ zwangerschap

o Voor iedereen geldt dat de gezondheid van moeder en kind voorop staat. Indien er 
complicaties optreden of een medische indicatie aanwezig is, dan brengt dit meer stress 
en onzekerheid met zich mee. Dit zorgt ervoor dat men bepaalde regelzaken uitstelt of 
het op het allerlaatst mogelijke moment regelt.   

o Bij een medische indicatie heeft men veelal geen contact met een verloskundige, maar 
alleen contact met de gynaecoloog. De gynaecoloog verstrekt hoofdzakelijk medische 
informatie rondom de zwangerschap/ baby. Hierdoor is de informatievoorziening minder 
uitgebreid en mist informatie die anders proactief wordt aangereikt door de 
verloskundige, zoals aanmelden kraamzorg, erkenning regelen, uitzetlijst en aanvraag 
verlof, etc. 

Rolverdeling
Kijkend naar aanstaande ouder(s) in het algemeen is overwegend de 
(aanstaande) moeder meestal qua regelzaken meer bezig met de 
onderwerpen rondom gezondheid, zorg en overige voorbereidingen 
(uitzetlijst, babyspullen kopen, kinderkamer inrichten, etc.). En houdt de 
(aanstaande) vader zich in dat geval meer bezig met financiën, erkenning 
van het kind en kinderopvangtoeslag. 

De meeste aanstaande vaders zijn blij iets te kunnen doen en dat helpt om 
zichzelf betrokken te voelen bij de zwangerschap: “voor een man is een 
kind krijgen al helemaal onrealistisch en abstract, bij een vrouw verandert 
er lichamelijk iets. Door zaken te regelen voelt het ook alsof ik iets kan 
bijdragen.”   

De rolverdeling is vaak ook afhankelijk van: 
• Beroep van de (aanstaande) ouder(s).
• Rolverdeling binnen de relatie in het algemeen: “Ik regel altijd alles thuis 

van Belastingaangifte tot aan vakanties boeken, dus nu doe ik ook al 
het regelwerk alleen.” 

• Onbekwaamheid: “mijn partner spreekt niet zo goed Nederlands, dus is 
het makkelijker als ik het meeste regelwerk op me neem.”; “ik vind dit 
altijd lastige materie, dus moet daar sowieso hulp bij vragen.”

Pagina 17



Context | informatievoorziening
Hoewel het krijgen van een eerste kind een unieke gebeurtenis is en zwangerschappen verschillend 
verlopen is de informatiebehoefte van (aanstaande) ouders universeel. En de informatie en 
dienstverlening die op het pad van de (aankomende) ouder(s) komen of zelf opgezocht worden zijn 
relevant en beantwoorden aan de behoeften op dat moment. De informatievoorziening sluit dus goed aan.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende informatievoorzieningen (zie afbeelding). Waarbij de sociale 
omgeving, verloskundige en kraamzorg een grote rol spelen in het proactief aanbieden van informatie en 
daarmee vaak ook het vertrekpunt zijn, gaat men zelf ook in min of meerdere mate actief op zoek naar 
informatie. Het zoekgedrag is hierbij vraag gestuurd en begint altijd in Google. Hierdoor weet men 
voornamelijk op de platformen Ouders van Nu, 24Baby, Philips Avent en pagina’s op Rijksoverheid.nl op 
de gewenste informatie uit te komen. 

De informatievoorzieningen vullen elkaar aan en hebben ieder zijn voordelen: 
• Ouders van Nu, 24Baby, Philips Avent bieden zowel tips, ervaringen van anderen alsook reminders en 

to-do lijstjes wat er (allereerst) geregeld moet worden. 
• Pagina’s op Rijksoverheid.nl bieden betrouwbare, objectieve en actuele informatie en dienstverlening.
• En verloskundige/ gynaecoloog en kraamzorg zijn professionals en de sociale omgeving zijn 

ervaringsdeskundigen waar men op kan vertrouwen en bevestiging bij zoekt.  

Ondanks dat de verschillende informatievoorzieningen ervoor zorgen dat de informatie versnipperd is, 
weet uiteindelijk iedereen alle benodigde informatie te vinden en is duidelijk wat er geregeld moet worden. 
Daarbij is er een gevoel dat alles wel goed komt ook al vergeet men iets te regelen, dan is alsnog de 
verwachting dat dit later ook nog gedaan kan worden zonder onoverkomelijke problemen. 
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Quotes

“De verloskundige heeft ons heel veel nuttige 
informatie gegeven, maar ik zoek zelf ook graag 

dingen op. Ik wil niet dat de verloskundige me iets 
vraagt en ik niet weet waar het over gaat. 

Daarnaast hou ik ook graag van lijstjes maken om 
zaken te kunnen afvinken daar gebruik ik de 

Philips Avent app voor. Handig is dat je dan via de 
app ook een reminder kan zetten in je agenda 

wanneer iets uiterlijk geregeld moet worden. Maar 
mijn twee vriendinnen zijn ook zwanger, dus daar 

wissel ik ook veel tips mee uit.” 

“Ik had eigenlijk geen idee wat ik moest regelen. 
Voor mijn gevoel hoefde ik niet zoveel te doen 

hoor. De dingen die ik moest doen, daar heeft mijn 
verloskundige of kraamhulp me op gewezen.  Zij 

gaven tips en hebben aangegeven wanneer ik wat 
moest regelen. En als ik wel iets vergat, dan was 

het ook zo weer opgelost. Allemaal zo makkelijk, ik 
heb me geen zorgen gemaakt.”  
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Stappen en ervaringen 
Proces 
Over het algemeen zijn de zwangerschapstrimesters leidend in wanneer er wat 
wordt geregeld. Daarnaast zijn er op hoofdlijnen twee belangrijke momenten in het 
proces van een kind krijgen. Dit zijn regelzaken en beslissingen ‘voor de geboorte’ 
en ‘na de geboorte’.  

Tijdens de ‘reis’ is er verschil in de soort regelzaken, namelijk regelzaken waar 
emotie een rol speelt, zoals (voor)naam kiezen, echo’s, beslissingen rondom 
trouwen/ geregistreerd partnerschap, uitzetlijst, baby kamer inrichten en 
kinderdagverblijf uitkiezen. Daarnaast zijn er ook meer praktische regelzaken 
bijvoorbeeld: kind erkennen, zorgverzekering nakijken, zwangerschaps- of 
geboorteverlof aanvragen en kinderopvangtoeslag aanvragen.  

In deze rapportage wordt onder ieder trimester de voornaamste zorgen/ vragen, 
behoeften en ervaringen behandeld. Sommige onderwerpen/ regelzaken komen 
meerdere keren voor in het proces en het regelen hiervan gaat in gradaties. Waarbij 
andere zaken in één keer geregeld worden en dan ‘afgevinkt’ kunnen worden en 
klaar zijn. 

De exacte timing wanneer iets geregeld wordt hangt sterk af van het karakter van 
de aanstaande ouder(s). De weergegeven reis (op de volgende pagina) is niet altijd 
het moment waarop iedereen zijn zaken exact regelt, zoals eerder benoemd regelt 
de ene persoon iets eerder en de ander pas als het echt noodzakelijk is. De 
weergegeven reis is een overzicht van het gemiddelde verloop wanneer regelzaken 
plaatsvinden.   
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Reis ‘ik krijg een kind’ In dit overzicht worden de belangrijkste/meest bepalende punten uitgelicht. 
Op de volgende slides staan we uitgebreider stil bij de verschillende onderdelen. 

Pagina 21



1e trimester
Wennen aan het idee
Na het ontdekken van de zwangerschap laten de (aanstaande) ouder(s) 
het nieuws tot zich doordringen en hebben ze de eerste weken de tijd 
nodig om te wennen aan het idee. Daarnaast wordt er wel al meer 
informatie opgezocht over de zwangerschap/ kind van week tot week. 
Voor de regelzaken is het nog te vroeg. 

Vragen/zorgen (met name emotioneel van aard):
• Hoe vertellen we het onze omgeving? 
• Zijn we hier klaar wel voor? 
• Wat komt er straks op mij af?

Touchpoints:
• Verloskundige (voor echo’s).
• Sociale omgeving (familie, vrienden).
• Google (zoektermen als ‘zwanger en nu?’).
• Nieuwsbrieven/ websites en apps van 24 baby, Ouders van Nu voor informatie over 

zwangerschap/ kind van week tot week (doorverwijzing vanuit Google).

Beleving:
• Gezondheid moeder en kind zijn nog onzeker: in het eerste trimester is een kans op 

een miskraam het grootst. Het is in deze periode dus vooral toeleven naar de echo en 
zaken regelen is nog te vroeg. 

• Oriëntatie van zaken die geregeld moeten worden: aan het einde van het eerste 
trimester is er enigszins de behoefte om te verkennen wat er allemaal geregeld moet 
worden (let wel: dit geldt voornamelijk voor de ‘regelaar’). 
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2e trimester
Eerste regelzaken & nadenken over onderwerpen
Rol van omgeving en verloskundige is groot: sociale omgeving geeft advies dat het belangrijk 
is om zo snel mogelijk aan te melden voor kraamzorg en kinderopvang. Ook de verloskundige 
speelt een grote rol in het geven van informatie en tips (in de vorm van folders of onderwerpen 
om aan te denken zoals erkennen van het kind). 

Voor ouders die allebei werken is de keuze voor het gebruik maken van kinderdagopvang 
vaak een gegeven. Dat de kraamzorg en kinderopvang vanwege lange wachtlijsten zo vroeg al 
geregeld moet worden geeft enigszins stress: er is weinig tijd om te oriënteren en er moet snel 
een beslissing genomen worden over de keuze kinderopvang of gastouder, maar ook welke 
kinderopvang/ gastouder/ kraamzorgorganisatie.   

Het aanmelden van kraamzorg is onder andere een aanleiding om de zorgverzekering te 
checken (voor het kraampakket), maar ook de timing van het onderzoek (einde jaar) zorgt 
ervoor dat men bezig is met opnieuw vergelijken van zorgverzekering en het overstappen. De 
meesten stappen over van een basisverzekering met hoog eigen risico, naar een 
basisverzekering met aanvullend(e) pakket(ten). 

Voor stellen die niet getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn, speelt erkenning van het kind 
voor de geboorte een rol. Hierbij ervaart men geen knelpunten met het regelen. Dit onderwerp 
is vaak ook de aanleiding tot het nadenken over geregistreerd partnerschap of trouwen 
vanwege het ouderlijk gezag. 

Vragen/zorgen:
• Verbazing en zorgen over de wachtlijsten voor kraamzorg/ 

kinderopvang
• Welke kinderopvang/ gastouder willen we? Welke opvang is het meest 

passend?  
• Wat is het verschil tussen geregistreerd partnerschap en trouwen? 

Touchpoints:
• Verloskundige/ gynaecoloog
• Sociale omgeving (familie, vrienden).
• Google (zoektermen als ‘een baby krijgen’).
• Nieuwsbrieven/ websites en apps van 24 baby, Ouders van Nu, Philips 

Avent geven tips en informatie over zwangerschap/ kind van week tot 
week, maar ook tips en reminders over praktische regelzaken.

• Rijksoverheid.nl: Men googelt op verschillende onderwerpen, zoals 
‘erkenning kind’ en komt zo per onderwerp op een website van 
Rijksoverheid.nl uit. 

Beleving:
• Meer zekerheid over gezondheid moeder en kind: door verschillende 

echo’s en eventueel een NIPT test is er meer zekerheid en gaat men 
meer op zoek naar concrete informatie rondom regelzaken. 

• Men ervaart stress rondom wachtlijsten en keuze kraamzorg en 
kinderopvang in zo’n vroeg stadium. 
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3e trimester (1)
Beslissingen nemen en andere regelzaken
Om de beslissing te kunnen nemen over hoeveel dagen opvang mogelijk is en hoeveel dagen 
men blijft werken, wordt gebruik gemaakt van de tool ‘proefberekening toeslagen’. Over het 
algemeen is de tevredenheid en het gebruiksgemak van deze tool hoog. 

Het blijft echter wel ‘puzzelen’ en moeilijk inschatten wat de werkelijke kosten zijn als men minder 
werkt in combinatie met kinderopvang en het verlof. Om dit meer inzichtelijk te krijgen maken 
sommigen (veelal de ‘regelaars’) nog een begroting/ financieel plaatje van andere bijkomende 
kosten in een Excelsheet. Kosten die hierin worden meegenomen zijn uiteenlopend van: kosten 
voor luiers per maand, kinderopvang(toeslag), kinderbijslag, salaris en vaste maandlasten.  

Daarnaast speelt in dit trimester ook de verlofregeling een rol. Het recht op zwangerschaps-, 
geboorte- en ouderschapsverlof is algemeen bekend bij de (aanstaande) ouders die in loondienst 
werken. Daarmee is het geboorteverlof voor partners vaak bekend uit nieuwsberichten door de 
‘nieuwe’ mogelijkheid van aanvullend verlof. Er ontbreekt wel kennis over hoe de verschillende 
verlofregelingen precies werken. De werkgever speelt hierbij vaak een belangrijke rol in het 
verstrekken van informatie en advies. Het wordt ervaren als veel uitzoekwerk (hoeveel uur/ wel of 
niet betaald en hoe dit handig te verdelen) en daarom leunt de (aanstaande) ouder vaak ook op 
de werkgever of ervaringen van collega’s.  

Specifiek voor zzp’ers en uitkeringsgerechtigden is het onbekend dat er een uitkerings-
/verlofregeling is. Hier komt men per toeval achter door te Googelen of via via dit vernomen te 
hebben. 

Vragen/zorgen:
• Hoe werkt het met verlof, waar heb ik recht op? 
• Hoeveel dagen kinderopvang willen we en wat kunnen we betalen? 

Touchpoints:
• Werkgever (specifieke leidinggevende, HR-afdeling/ portaal)
• Sociale omgeving (familie, vrienden en collega’s)
• Belastingdienst/ toeslagen.nl voor het berekenen van 

kinderopvangtoeslag (doorverwijzing vanuit Google)
• Eventueel UWV.nl (doorverwijzing Google met zoektermen: 

’uitkering en zwangerschapsverlof’)
• Eventueel Rijksoverheid.nl (doorverwijzing vanuit Google met 

zoektermen: ‘regels ouderschapsverlof’; ‘rechten 
zwangerschapsverlof’) 

Beleving:
• Dit trimester kenmerkt zich door emotionele en lastige keuzes: een 

voornaam kiezen, dilemma hoeveel dagen kinderopvang men wil 
en kan aanvragen (zoveel mogelijk bij mijn kind zijn versus het 
moet ook financieel haalbaar zijn), beslissingen rondom werkuren 
en het regelen van geregistreerd partnerschap. Opvallend genoeg 
kiest niemand er voor om nog snel te trouwen. 
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3e trimester (2)
Beslissingen nemen en andere regelzaken
De kennis omtrent de aanpassing van werktijden en arbeidsomstandigheden is 
verdeeld:
• Veelal onbekend is het recht op een geschikte ruimte die dicht kan om te rusten 

en extra rusttijden/ pauzes. 
• Daarentegen is het wel bekend dat er recht is op regelmatige werktijden (geen 

nacht- of ploegendiensten) en een gelegenheid om te kolven bij terugkeer naar 
het werk. En dit wordt ook besproken met de werkgever.

Overall wordt de definitieve beslissing over het aantal uren kinderdagverblijf, inzet 
van ouderschapsverlof en aanpassing van werktijden meestal uitgesteld en pas 
definitief beslist na de geboorte. Vooraf inschatten vindt men lastig, want het is 
moeilijk voor te stellen hoe het leven eruit gaat zien met een kind en waar er op dat 
moment echt behoefte aan is. 

“Ik weet nog niet of ik mijn 5 weken 
aanvullend geboorteverlof ga opnemen. 
Ik wil wel, maar ik weet nog niet of dat 

gaat lukken met onze financiën. Ik denk 
dat ik gewoon fulltime moet blijven 

werken als we niet aan ons spaargeld 
willen komen. ” 
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Quotes 3

“Uit onze eigen begroting weten we precies wat we wel of niet kunnen 
missen. Na de proefberekening van toeslagen en de bedragen van de 

kinderopvang schrok ik wel even hoe duur het was, maar gelukkig kan het 
in onze situatie dat we allebei minder gaan werken.” 

“Mijn werkgever vroeg hoe ik mijn ouderschapsverlof wilde 
inzetten. Ik wilde eigenlijk gewoon een dag minder gaan 
werken, maar mijn werkgever gaf mij het advies dat het 

handiger is om eerst de ouderschapsverlofuren in te zetten 
en nog niet gelijk mijn contract aan te passen. Fijn dat mijn 

werkgever weet hoe het werkt!” 

“Ik heb via het HR-portaal en mijn collega’s uitgezocht 
hoe het bij ons werkt en welke rechten ik heb met onze 
CAO. We hebben aparte kolfruimtes en ik ga het eerste 

half jaar minder uren per week werken met mijn 
ouderschapsverlof. De aanvraag was makkelijk 

ingediend en ook snel geaccepteerd. ”  
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Na de geboorte (1)
Overige regelzaken 

Het is algemeen bekend dat de geboorte aangifte binnen 3 dagen moet gebeuren en ook dat de 
kinderopvangtoeslag op tijd aangevraagd moet worden. Er zijn echter ook zaken waar men niet van op de 
hoogte is of de urgentie niet voelt om dit (snel) te regelen: 
• Een identiteitsbewijs aanvragen na de geboorte wordt niet gezien als een noodzaak tenzij men op 

vakantie gaat. Dat een identiteitsbewijs nodig is voor zorg en declaratie van zorgkosten is onbekend. En 
geholpen voelt men alsnog de urgentie niet, omdat zorg niet geweigerd zal worden en zoals men noemt: 
het allemaal wel ‘losloopt’. 

• Voogdij regelen en een testament opstellen of aanpassen zijn gevoelige kwesties die men na de 
geboorte ook nog uitstelt (wie vraag je als voogd? en wat zet je in het testament?). Uitzondering is een 
alleenstaande ouder, zij voelde wel de urgentie om de voogdij en een testament te regelen. 

• Ongehuwden en niet- geregistreerd partners regelen het erkennen van het kind voor de geboorte. Het is 
echter niet bekend dat na de geboorte een verzoek tot ouderlijk gezag ingediend moet worden om samen 
ouderlijk gezag uit te oefenen (niet alleen de moeder). 

Vragen/zorgen (met name emotioneel van aard):
• Spannend hoe het gaat nu de baby er is.
• Hoe ga ik mijn ouderschapsverlof daadwerkelijk inzetten 

en hoeveel uren opvang wordt het?
• Kan ik wel of geen borstvoeding geven? 

Touchpoints:
• Kraamzorg 
• Werkgever (specifieke leidinggevende, HR-afdeling/ 

portaal)
• Sociale omgeving (familie, vrienden).
• Kinderdagopvang
• Gemeente
• Belastingdienst voor het aanvragen van 

kinderopvangtoeslag (doorverwijzing vanuit Google)
• SVB voor het aanvragen van kinderbijslag
• Websites en apps van 24 baby, Ouders van Nu, Philips 

Avent voor ervaringen en tips van andere (kersverse) 
ouders. 

Beleving:
• De eerste weken staan in het teken van genieten van de 

baby en het wennen aan de nieuwe situatie. 
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Na de geboorte (2)
Overige regelzaken 

Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag zijn geen vragen of moeilijkheden 
genoemd. Echter spelen de berichten rondom de toeslagenaffaire en onzekerheid 
een rol in hoe de toeslag wordt ingevuld en is er behoefte aan bevestiging. De 
meesten, maar beslist zzp’ers, nemen geen risico en schatten het inkomen zo hoog 
mogelijk in. De aanname is dat aanvraag goed is gegaan, maar helemaal zeker 
weet men het niet: “het is spannend of het allemaal goed gaat. Ik denk het wel, 
maar dat gaan we zien.”

Na de geboorte aangifte verwacht men dat er veel vanzelf in gang gezet wordt, 
zoals de gemeente die de geboorte aangifte doorgeeft aan de SVB en het 
consultatiebureau waarna er ‘vanzelf’ brieven op de mat verschijnen. Daarnaast is 
kraamzorg nog een belangrijke informatiebron na de geboorte. 
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“Het gaat om grote bedragen en je 
hoort zoveel verhalen dat mensen 

veel geld moeten terugbetalen. Ik wil 
geen risico lopen en heb ons inkomen 

maar zo hoog mogelijk ingeschat.” 



Rol van de overheid 
Voor informatie is de overheid een relatief belangrijke informatievoorziening in de 
reis. Het is een betrouwbare, objectieve en passende bron van informatie en 
dienstverlening rondom het onderwerp van een kind krijgen. 

Via Google zoekt men vraag gestuurd op onderwerpen. Hierdoor bezoekt men 
momenteel versnipperd al de verschillende websites van Rijksoverheid.nl op 
deelonderwerpen (kind erkennen, zwangerschapsverlof, etc.). En ook andere 
overheidsbrede websites, zoals toeslagen.nl voor het berekenen en aanvragen van 
kinderopvangtoeslag en het UWV.nl omtrent verlofaanvragen. In het algemeen is 
men hier tevreden over, want de informatie die nodig is, kan men vinden en is 
nuttig. 

Er zijn dan ook geen andere verwachtingen van de overheid als het gaat om 
informatie en dienstverlening rondom het onderwerp van een kind krijgen. 
Daarentegen vindt men het vanzelfsprekend, zoals eerder genoemd, dat na de 
geboorte aangifte de gemeente verschillende overheidsinstanties (bijv. SVB en 
consultatiebureau) inlicht en er dan ’vanzelf’ zaken in gang worden gezet of daar op 
gewezen wordt door middel van een brief. 

In vergelijking met andere levensgebeurtenissen is het opvallend (in positieve zin) 
dat sommigen spontaan al gebruik hebben gemaakt van het persoonlijk overzicht: 
‘ik krijg een kind’ (Rijksoverheid.nl), bijvoorbeeld door een doorverwijzing op een 
website of folder van de verloskundige. Door het grote en uitgebreide aanbod van 
alle andere informatievoorzieningen (nieuwsbrieven, apps, folders van meerdere 
bronnen) blijft de website niet top-of-mind en bezoekt men de website niet 
herhaaldelijk. 

Desgevraagd wordt het persoonlijke overzicht positief gewaardeerd: het is 
compleet, handig en overzichtelijk. Voordelen zijn dat alles bij elkaar staat, het 
werkt als een geheugensteun (nalopen of overal aan het is gedacht) en 
doorverwijslinkjes voor meer informatie. Een verbeterpunt is de prioritering van de 
onderwerpen. Dit staat nu door elkaar en dit maakt het onduidelijk wat men als 
eerste moet regelen. 
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Knelpunten specifieke situaties 
In het algemeen is de beleving van de levensgebeurtenis ‘ik krijg een kind’ positief 
en zijn er in het proces en het contact met overheidsinstanties geen grote issues. Er 
zijn in specifieke situaties een aantal knelpunten te benoemen. Voor de 
uitkeringsgerechtigden (n=3 in dit onderzoek) is de informatie over het recht op een 
zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO-uitkering) tijdens verlof onbekend. 
Deze informatie is niet proactief aangeboden door instanties of 
informatievoorzieningen, maar dit is wel wenselijk. 

o In het specifieke geval van één uitkeringsgerechtigden met een casemanager 
van het UWV (die op de hoogte was van de zwangerschap) is deze informatie 
ook niet proactief aangeboden en daar was wel behoefte aan. En hierbij werd 
tegenstrijdige informatie gegeven door de casemanager en de website van 
UWV. 

• In de specifieke situatie van vrouwelijke zzp’ers (n=3) is het onbekend dat er 
mogelijk een ZEZ-uitkering mogelijk is tijdens een zwangerschaps- en 
bevallingsverlof. Per toeval of via via kwam men hierachter. Het proactief 
aanbieden van deze informatie door instanties of informatievoorzieningen is 
wenselijk. 

• Tijdens het onderzoek hebben we ook een enkeling gesproken die minder 
digitaal vaardig is. Hieruit bleek dat het online aanmelden en aanvragen van 
bijvoorbeeld kinderopvang, toeslagen, uitkering of verlofregelingen lastiger is. Dit 
komt door het gebruik van DigiD, het navigeren op websites en formulieren 
invullen online is ingewikkeld.  Zij hebben veelal hulp nodig van derden om dit 
uiteindelijk tot een succes te volbrengen. 

• In een aantal andere gevallen, waarbij er sprake is van een meer complexe 
situatie, is de informatievoorziening te algemeen en niet voldoende toegespitst 
op de persoonlijke situatie. Voorbeeld van vragen die genoemd zijn tijdens het 
onderzoek: heeft een alleenstaande ouder met een uitkering recht heeft op 
kinderopvang?; ik wil voogdij regelen, maar een notaris kan ik niet betalen, wat 
dan? 

• De geboden informatie vanuit de overheid blijkt niet voor iedereen helder. 
Sommige respondenten geven – in lijn met andere onderzoeken – aan dat de 
informatie wordt gezien als moeilijke materie en geeft daarbij aan het taalgebruik 
minder goed te begrijpen is (lastige termen, jargon of ambtelijke taal).  
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