
Kwalitatief onderzoek huiselijk geweld 

In 2010 en 2011 heb ik aan een tweetal kwalitatieve onderzoeken meegewerkt. Het eerste 

betrof een exploratieve studie van dr. Sietske Dijkstra, lector van het lectoraat Huiselijk Geweld 

en Hulpverlening in de keten. Dit onderzoek richt zich op de ervaringskennis van professionals 

bij de aanpak van partnergeweld en kindermishandeling en de ervaringen van cliënten. 

Vakinhoudelijke inzichten en reflecties op dit gebied zijn lang niet altijd direct zichtbaar. In deze 

voorstudie zijn gesprekken met vooral professionals in een leidinggevende functie gebruikt. De 

bevindingen van het onderzoek zijn opgetekend in het boek Verborgen Schatten en bevat zeven 

portretten gebaseerd op interviews met praktijkexperts, enkele portretten van cliënten en een 

literatuurverkenning naar verborgen, impliciete kennis van professionals. In 2011 is een tweede 

herziene druk verschenen. Voor dit onderzoek voerde ik kwalitatieve analyses van de interviews 

uit en schreef enkele portretverhalen voor het boek.  

In opdracht van INTERVICT heb ik enkele interviews afgenomen onder slachtoffers van huiselijk 

geweld over hun ervaringen met het huisverbod. Naar aanleiding van grote verschillen in de 

invoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH), die op 1 januari 2009 in werking trad, is een 

provinciale dieptestudie verricht naar de mogelijke effecten van de WTH op de achterblijvende 

slachtoffers.  De WTH verschaft de mogelijkheid tot tijdelijke uithuisplaatsing van de pleger van 

huiselijk geweld. Zowel bedoelde als onbedoelde effecten van de WTH worden gericht in kaart 

gebracht. Veertig cases, twintig zonder en twintig met een huisverbodtraject zijn geselecteerd 

voor het onderzoek. Voor het onderzoek zijn dossierstudies verricht, interviews afgenomen en 

heeft een online follow-up plaatsgevonden. In 2011 is een rapport over dit onderzoek 

verschenen.  
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