
Sinds vier jaar voert een consortium van vier partnerinstellingen, de Université de Liège, de Université 
Catholique de Louvain,  en de Vrije Universiteit Brussel, gecoördineerd door het Nationaal Instituut 
voor Criminalistiek en Criminologie, onderzoek uit over partnergeweld dat gefinancierd wordt door 
het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het doel van het programma is het bestuderen van 
partnergeweld vanuit een dubbele benadering : enerzijds focust het project vanuit fenomenologisch 
perspectief op de complexiteit van onderliggende processen bij partnergeweld en op de interactionele 
dynamiek tussen de partners; anderzijds wordt gekeken vanuit het perspectief van publiek beleid dat 
ten aanzien van deze materie wordt ontwikkeld. 
 
Wij nodigen U op de online voorstelling van onze onderzoeksresultaten op donderdag 17 februari 
2022 van 10 tot 16h30.  

Voor een vlotte organisatie vragen wij U vriendelijk om in te schrijven voor 5 februari 2022 via 
volgende link: https://www.eventbrite.fr/e/billets-final-conference-ipv-propol-225247028927. Voel 
U vrij om deze uitnodiging te verspreiden in uw netwerk. 
 
Wij  hopen u talrijk te verwelkomen op het evenement. 
Voor het consortium,  
 
Charlotte Vanneste 
 
 
 

Programma 

IPV-PRO&POL 

Partnergeweld : impact, processen, evoluties en publiek beleid 

      

Inleiding : onderzoeksvragen, uitdagingen en invalshoek van het onderzoek  

Voorstelling van de onderzoeksresultaten door het consortium, per methode :  

 Interviews met professionele actoren (nederlandstaligen en franstaligen)  

 Dossierstudie (nederlandstaligen en franstaligen) 

 Interviews met slachtoffers en daders (nederlandstaligen en franstaligen)  

 Verschillende bronnen rond doodslagen (of femicides)  

 Statistische analyse van het socio-demografische profiel van daders aangemeld voor 

partnergeweld  

 Survey bij professionele actoren om de onderzoeksresultaten te valideren (via een online 

Delphi –survey)  
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Researchers: Eva Vergaert 
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