
 

 Crevecoeur 6 • 5221 CE ’s-Hertogenbosch • 06 30621372 • ester@esterwijnen.nl 

www.esterwijnenspreekt.nl • IBAN NL51RABO0136253873 • KVK 17210913 • BTW NL001844923B32 

 

ERVARINGSGERICHT ONDERZOEK (EX-)PARTNERGEWELD 

Voor mensen die een ervaring hebben (gehad) met geweld in hun relatie of 

daarna.  

 

Waarom dit onderzoek 

Ik startte dit onderzoek omdat ik veel verhalen en voorbeelden krijg van 

(ex-)slachtoffers die worstelen met hun ervaringen en zich niet serieus 

genomen voelen. Dat kan zijn door naasten, professionals en omstanders. 

Ook is er in de maatschappij nog te weinig bekend over (ex)partnergeweld. 

Met Ester Wijnen Spreekt laat ik ons geluid horen. Want ik wil stem geven 

aan onze verhalen. Zodat (ex-)partnergeweld in het licht komt te staan. 

Taboe doorbroken wordt, bewustzijn verhoogd en de beeldvorming verbeterd. 

Het gaat over zowel positieve als minder positieve ervaringen. Beide doen 

ertoe.  

 

Het onderzoek, probleemstelling en doel 

De probleemstelling die ik hanteer is ‘(ex-)slachtoffers van 

(ex)partnergeweld voelen zich onvoldoende gezien, gehoord, begrepen en 

geholpen door de professionals waar zij mee te maken krijgen, hun ex-

partner, naasten in hun omgeving of omstanders in het algemeen. Ook 

voelen zij schaamte, schuld of angst en de kans veroordeeld te worden 

(victim blaming) waardoor zij er niet over durven spreken’. 

 

Met dit onderzoek los ik niet direct de bestaande problemen op die in het 

krachtenveld spelen. Wel kan ik op basis van dit onderzoek nog beter stem 

geven aan, de boodschap verspreiden en adviezen geven.  

 

Het doel van dit onderzoek is: 

1. Inzicht krijgen in de beleving van (ex-)slachtoffers van 

(ex)partnergeweld ten aanzien van de eigen ervaring, die met 

hulpverlening en met omstanders. De overeenkomsten, de verschillen 

en de nuances.  



 

 

2. Collectieve ervaringskennis opbouwen, de wij-kennis, om die in te 

zetten voor awareness, verhogen van bewustzijn en betere 

beeldvorming voor: 

a. Professionals, organisaties, bestuurders, politici. 

b. Omstanders (iedereen is een omstander) 

c. Breed maatschappelijk debat  

 

Neem je tijd 

Ik zeg er eerlijk bij: ga er goed voor zitten. Laat de reflectie van 

binnenuit komen. Ik schat dat je circa een uur bezig bent. Het is een 

kwalitatief onderzoek dat gaat over ervaringen, beleving en gevoel. Dat 

vraagt woorden om er uitleg aan te geven. Ervaringskennis krijgt waarde 

door ervaring en niet door statistieken. Maar daarmee maken we ook een 

verschil! Een ander geluid, onze ideeën over wat er beter kan, de stem 

van het collectief. Je hoort het al, ik ben enthousiast over de kans en 

potentie van dit onderzoek. Wij allemaal kunnen een bijdrage leveren aan 

bewustwording, betere beeldvorming en daarmee invloed uitoefenen op 

verbetering.  

 

Het onderzoek laat ik minimaal een halfjaar lopen. Dan kan ik medio 2021 

de resultaten verwerken. Natuurlijk kan ik tussentijds ook al werken met 

de informatie die in beeld komt.  

 

Klink hier voor het onderzoek. Heb je nog vragen? Laat het me weten! 

 

Hartelijke groet,  

Ester Wijnen  

 

ester@esterwijnen.nl | 06-30621372 | LinkedIn 

Bekijk mijn website EsterWijnenSpreekt.nl 

 

Spreker | Empowercoach | Ervaringsdeskundig kwartiermaker 
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