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Via deze weg wil ik u op de hoogte brengen van een aankomend onderzoek en wil ik u vragen 

of u geïnteresseerd bent in een deelname aan deze studie.  

Dit onderzoek vindt plaats als onderdeel van mijn masterproef, ter afsluiting van de opleiding 

Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. De masterproef handelt over de 

invloed die slachtofferschap van partnergeweld heeft op het vinden en/of uitvoeren van een 

job. Het doel is om inzicht te krijgen in deze relatie vanuit de belevingswereld van de 

slachtoffers zélf. Dit onderzoek wil aan alle slachtoffers de mogelijkheid geven om ervaringen 

te delen, ongeacht hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Het doel is om dit thema onder 

de aandacht te brengen en verdere interesse op te wekken. De ervaringen en ideeën van 

slachtoffers vormen hierin het centrale uitgangspunt. Ik hecht dus veel belang aan uw stem en 

doe daarom rechtstreeks beroep op uw medewerking.  

Via interviews zal ik de nodige gegevens voor dit onderzoek proberen verzamelen. U kan dit 

vergelijken met een gesprek waarbinnen u de vrijheid heeft om te spreken en dieper in te gaan 

op de zaken waar u belang aan hecht. De grote lijnen die hierin aan bod zullen komen zijn uw 

persoonlijke ervaring met partnergeweld, de invloed die dit had op uw welzijn, de invloed die 

dit had op uw werk, of u al dan niet iemand op het werk in vertrouwen nam en welke reacties 

u hierop kreeg. Verder gaan we in op individuele noden en suggesties die u kan hebben wat 

ondersteuning betreft. Indien u dit wenst, kunnen we ingaan op de rol die uw genderidentiteit 

of seksuele oriëntatie speelt in deze thema’s. Er wordt naar deze onderwerpen gevraagd om 

inzicht te krijgen in de bredere context van het fenomeen. Uw verhaal is hierin prominent en u 

kan steeds extra zaken aanhalen die u belangrijk vindt.  

Indien u akkoord gaat, zal het interview door een dictafoon opgenomen worden zodat ik kan 

verwerken wat u precies verteld heeft. Dit is belangrijk voor de analyse en om fouten te 

vermijden. Uw deelname aan dit onderzoek kan steeds stopgezet worden en u hoeft geen 

vragen te beantwoorden indien u niet wil. De door u verkregen informatie wordt vervolgens 

teruggekoppeld aan de literatuur en hiermee vergeleken. Op basis hiervan kunnen 



overeenkomsten en verschillen gedetecteerd worden en conclusies gemaakt worden. Indien u 

dit wenst, is er de mogelijkheid om zelf feedback te geven op mijn analyse. U kan nagaan of u 

zich hierin vindt en ik kan uw opmerkingen en aanbevelingen in beschouwing nemen. Alle 

persoonlijke gegevens en door u verstrekte informatie worden geanonimiseerd zodat uw 

identiteit op geen enkele manier achterhaald kan worden. De opname van het interview zal 

enkel door mij beluisterd en verwerkt worden. Het transcript zal enkel door mij gelezen en 

gebruikt worden. Aan het einde van de studie zal dit materiaal worden vernietigd. Ik 

garandeer u een sfeer van vertrouwelijkheid die op geen enkele wijze verbroken zal worden. 

Om deelnemers te verzamelen, deed ik beroep op verschillende organisaties die werken rond 

partnergeweld, seksualiteit en gender en stelde hen de vraag of zij geïnteresseerde personen 

kenden en om deze oproep te verspreiden. Om voor uzelf na te gaan of u kan deelnemen aan 

deze studie, wil ik u vragen volgende criteria te bekijken: 

 U ziet uzelf als vrouw, man, transgender of identificeert uzelf met een andere 

genderidentiteit  

 U bent 18 jaar of ouder  

 U bevindt of bevond zich in heteroseksuele, homoseksuele, lesbische of biseksuele 

relatie 

  U spreekt voldoende Nederlands  

  U werd tijdens de voorbije twaalf maand het slachtoffer van psychologisch, 

economisch, fysiek en/of seksueel geweld door uw partner of ex-partner 

  U was gedurende deze periode tewerkgesteld of werkzoekend 

Ik hecht enorm veel belang aan uw stem en visie. Daarom richt ik mijn vraag tot 

medewerking aan u. Indien u interesse heeft in deelname aan dit onderzoek, gelieve mij 

persoonlijk te contacteren, telefonisch of via mail. Indien u meer informatie wenst of vragen 

heeft, mag u mij ook steeds contacteren. Ik sta u graag te woord. Elk contact is vertrouwelijk, 

vrijblijvend en u hoeft zich tot niets verplicht te voelen. 

 

Alvast bedankt voor uw tijd en interesse.             Michelle.VanImpe@UGent.be 

Michelle Van Impe                   0474 83 78 32 


