
Interview protocol (NL) 
 
 
 

 
Protocol telefoongesprek slachtoffers 

 

Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit 

moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden om te kijken hoe deze 

verboden in de praktijk werken. In het kader van dat onderzoek willen wij graag mensen 

interviewen die ervaringen hebben met een straat- of contactverbod. Zou u misschien 

geïnteresseerd zijn om hieraan mee te werken? Uw antwoorden blijven anoniem en als dank 

voor uw medewerking mag ik u een VVV-bon ter waarde van 25 euro aanbieden.  

Indien geïnteresseerd: 

 Het interview wordt in principe telefonisch afgenomen, tenzij u liever ergens afspreekt 

o Indien liever face-to-face 

 Heeft u momenteel nog een relatie met de persoon tegen wie een 

contactverbod was opgelegd?  

 (Zo ja) Helaas kunnen we het interview niet afnemen in bijzijn 

van uw partner. Dit komt omdat sommige slachtoffers zich dan 

minder vrij voelen om de vragen te beantwoorden. Is het 

mogelijk om een afspraak te plannen op een tijdstip dat uw 

partner niet thuis is of om ergens anders af te spreken? > 

Afspraak maken (liefst op zo kort mogelijke termijn) 

 (Zo nee)> Afspraak maken (liefst op zo kort mogelijke termijn)  

o Indien telefonisch: 

 Heeft u nu toevallig tijd om het interview te doen? Het duurt ongeveer 

een uurtje.  

 Zo niet, kan het misschien later deze week? Welke dag komt u 

het beste uit? 

 
Indien niet geïnteresseerd:  
 

 Oké, dank u voor uw tijd en een fijne dag nog.  
 
 
  



2. Interview protocol 
 

2.1. Inleiding 

 

Huiselijk geweld en stalking zijn ernstige problemen die mogelijk kunnen worden tegengegaan 

met behulp van strafrechtelijke straat- en contactverboden. Deze verboden beogen het 

slachtoffer te beschermen door de dader een verbod op te leggen. De dader mag bijvoorbeeld 

niet langer contact opnemen met het slachtoffer (contactverbod) of hij mag niet meer in de straat 

komen waar het slachtoffer woont (straatverbod). Ze worden opgelegd door het Openbaar 

Ministerie of de rechter. Het doel van dit interview is erachter te komen hoe straat-of 

contactverboden in de praktijk werken. 

 

Voordat we beginnen met het interview moet ik eerst enkele zaken met u bespreken: 

 

 We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in uw ervaringen met straat- en contactverboden 

en de procedure die hieraan vooraf ging. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. 

Wat telt zijn uw ervaringen en uw mening. 

 Heeft u momenteel nog een relatie met de persoon tegen wie een contactverbod was 

opgelegd?  

o (Zo ja) Helaas kunnen we het interview niet afnemen in bijzijn van uw partner. Dit 

komt omdat sommige slachtoffers zich dan minder vrij voelen om de vragen te 

beantwoorden. 

 Is uw partner momenteel in uw buurt?  

 (Zo ja) dan mag ik het interview nu helaas niet afnemen.  

o Is het misschien mogelijk om een afspraak te maken op 

een ander tijdstip?  

 Het interview duurt ongeveer 1 uur, maar u mag het interview stoppen wanneer u maar 

wilt (bijvoorbeeld wanneer het u teveel wordt). Ook mag u vragen overslaan indien u dat 

wilt. 

 Het interview wordt geanonimiseerd. Uw naam zal niet in het uiteindelijke rapport 

belanden en er zal ook geen informatie in staan die naar u te herleiden valt. 

 Vindt u het goed dat we het gesprek opnemen op een voicerecorder? 

 Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

2.2. Achtergrond informatie (anoniem in het rapport!) 

 

1. Met wie woont u momenteel samen? 

2. Heeft u kinderen? 

a. Zo ja, hoeveel en hoe oud zijn zij? 

b. Zijn deze kinderen van u en uw (ex)partner? 

c. Wonen uw kinderen momenteel bij u? 

3. Hoe oud bent u? 

4. Hoe oud is/was uw (ex)partner? 

5. Heeft u momenteel betaald werk? 

6. Heeft uw (ex)partner momenteel betaald werk? 

7. Was u getrouwd of woonde u samen met uw (ex)partner? 

8. Heeft uw (ex)partner wel eens eerder problemen met de politie gehad? Heeft hij een 

strafblad? 

9. Heeft u of uw (ex)partner problemen met alcohol of drugs?  



 
 
2.3. Geschiedenis 

 

We willen eerst graag een beeld krijgen van de relatie die u heeft/had met uw (ex)partner en van 

het geweld dat tijdens de relatie plaatsvond. 

 

10) Wanneer begon jullie relatie? Hoe lang heeft de relatie geduurd? 

11) Wanneer begon het geweld / de stalking (hoe lang nadat de relatie begon)? 

12) Kunt u het eerste gewelds/stalking incident beschrijven? 

13) Wat voor soort geweld/stalking heeft u ervaren? 

a. Heeft uw (ex)partner uw ooit geslagen of andere vormen van lichamelijk geweld 

gebruikt? 

b. Controleerde uw (ex)partner u? Kunt u beschrijven hoe (jaloezie, geld, familie, 

vrienden)? 

c. Schold hij u uit of kleineerde hij u? 

d. Dwong hij u seks met hem te hebben of gebruikte hij andere vormen van seksueel 

geweld? 

e. Dwong hij u tot andere dingen die u niet prettig vond? 

14) Kunt u aangeven hoe vaak het geweld/stalking plaatsvond? Vonden er dagelijks, wekelijks of 

maandelijks incidenten plaats? 

15) Bent u zelf ook wel eens gewelddadig naar uw (ex)partner geweest (bijvoorbeeld uit 

zelfverdediging?) 

16) Openheid naar anderen toe: 

 a) Wisten anderen van het geweld? 

b) Heeft u anderen van het geweld verteld? 

  i. Zo ja, wie? 

  ii. Zo nee, waarom niet? 

17) (Voor het incident dat resulteerde in een contactverbod) heeft u vaker de politie om hulp 

gevraagd m.b.t. het geweld/stalking? 

 a) Zo ja, hoe vaak?  

 b) Zo ja, hoe reageerde de politie? 

 c) Zo nee, waarom niet? 

18) Is uw partner al eens eerder voor een geweldsmisdrijf opgepakt? 

19) Heeft u naast het bellen van de politie ook op andere manieren geprobeerd het 

geweld/stalking te stoppen? 

 a. Zo ja, wat heeft u geprobeerd en hielp het? 

 b. Zo nee, waarom niet? 

 

2.4. Incident dat aanleiding gaf tot het strafrechtelijk contact/straatverbod 

 

21) Was dit de eerste keer dat uw (ex)partner een strafrechtelijk contact/straatverbod opgelegd 

heeft gekregen of kreeg hij er al eens eerder één (bijvoorbeeld t.b.v. van eerdere partners)? 

a. Indien ja, hoe veel? 

b. Indien nee, heeft hij eerder een ander type contact/straatverbod opgelegd gekregen 

(bijvoorbeeld een civiel contact/straatverbod of een huisverbod)? 

i. Indien ja, dit verbod heeft kennelijk niet geholpen het geweld/stalking te stoppen. 

Heeft u enig idee waarom het niet heeft gewerkt? 



22) Als uw (ex)partner meerdere strafrechtelijke contact/straatverboden opgelegd heeft gekregen, 

willen we graag dat u zich bij het beantwoorden van de volgende vragen concentreert op het 

laatst opgelegde verbod.   

a. Kunt u het incident beschrijven naar aanleiding waarvan uw (ex)partner een 

strafrechtelijk contact/straatverbod opgelegd heeft gekregen? Wat gebeurde er precies? 

b. Was het geweld/stalking anders dan andere keren? 

c. Wie belde de politie?  

d. Indien uzelf belde, was dit de eerste keer was dat u de politie vroeg om in te grijpen? 

> waarom besloot u dat te doen? 

e. Wat verwachtte u van de politie? 

 

 

2.5. Procedure die leidde tot het strafrechtelijk contact/straatverbod 

 

Het politie optreden: 

 

1) Vroeg de politie u of u behoefte had aan een contact/straatverbod? Vroegen zij, bijvoorbeeld, 

of u een contactverbod wilde of een straatverbod? Of gaf u zelf aan dat u een dergelijk verbod 

wilde? 

2) Luisterde de politie naar u? 

3) Nam de politie u serieus?  

4) Had u het gevoel dat u als medeschuldig werd gezien? 

5) Gaven ze u voldoende informatie over het contact/straatverbod en de rest van de procedure? 

6) Bent u al met al tevreden over de manier waarop de politie reageerde?  

 a. Waarom (niet)? 

7) Hoe zou de reactie van de politie kunnen worden verbeterd? 

8) Werd uw (ex)partner gearresteerd? Voor hoe lang? 

 

Het openbaar ministerie: 

 

9) Blijkbaar werd uw (ex)partner vervolgd door het Openbaar Ministerie. Heeft u nog contact 

gehad met de Officier van Justitie die uw zaak in behandeling had? 

 a. Zo nee, ga door naar de volgende sectie. 

 b. Zo ja, dan willen we iets meer weten over de reactie van het Openbaar Ministerie: 

i. Vroeg de Officier van Justitie u of u een contact/straatverbod wilde? Of vroeg u 

hier zelf om? 

  ii. Luisterde de OvJ naar u? 

  iii. Nam de OvJ u serieus? 

  iv. Had u het gevoel dat u als medeschuldig werd gezien? 

v. Gaf de OvJ u voldoende informatie over het contact/straatverbod en de rest van 

de procedure? 

10) Bent u al met al tevreden over de manier waarop de OvJ uw zaak behandelde?  

 a. Waarom (niet)? 

11) Hoe zou de reactie van de OvJ kunnen worden verbeterd? 

 

Vragen in verband met de schorsing van de voorlopige hechtenis 

 

1) Voor de rechtszaak begon, zat uw (ex)partner in hechtenis of mocht hij de procedure in vrijheid 

afwachten? 

2) Indien dat laatste, 



 a. Weet u onder welke voorwaarden hij op vrije voeten kwam? 

  i. Wat waren deze voorwaarden (probeer de precieze voorwaarden te achterhalen) 

   1. Mocht hij u bijvoorbeeld geen contact meer met u opnemen? 

   2. Mocht hij niet langer in uw straat of buurt komen? 

   3. Mocht hij u niet langer achtervolgen? 

  ii. Waren er nog andere voorwaarden (bijv. elektronisch toezicht / enkelband)? 

iii. Hoe lang moest uw partner zich aan deze voorwaarden houden? Met andere 

woorden, hoe lang duurde het voordat de zaak voor de rechter kwam? 

3) Waren de voorwaarden alleen op u van toepassing of werden anderen ook beschermd, 

bijvoorbeeld uw kinderen of uw familie? 

4) Kreeg u een kopie mee van het straat-/contactverbod? Zo nee, had u daar behoefte aan gehad? 

4)  Waren er nog problemen met een eventuele omgangsregeling? 

5) Voelde u zich beschermd door deze maatregelen? 

 a. Waarom (niet)? 

6) Welke andere voorwaarden had u graag gehad? Waarom? 

7) Hoe werden de voorwaarden gecontroleerd? 

 a. Moest u overtredingen zelf melden aan de politie? 

 b. Controleerde de politie uw (ex)partner? 

  i. Zo ja, hoe? 

 

Vragen in verband met de strafzitting 

 

8) Was u tijdens de strafzitting aanwezig? 

 a. Zo ja, dan willen we graag enkele vragen stellen over de rechter: 

i. Vroeg de rechter u of u een contact/straatverbod wilde? Of vroeg u hier zelf om? 

  ii. Luisterde de rechter naar u? 

  iii. Nam de rechter u serieus? 

  iv. Had u het gevoel dat als medeschuldig werd gezien? 

  v. Gaf de rechter u voldoende informatie over de rest van de procedure? 

9) Bent u al met al tevreden over de manier waarop de rechter uw zaak behandelde? 

 a. Waarom (niet)? 

10) Hoe zou de reactie van de rechter kunnen worden verbeterd? 

11) Werd uw (ex)partner tijdens de zitting schuldig bevonden en veroordeeld? 

 a. Zo ja, welke straf kreeg hij opgelegd? 

 b. Moest uw (ex)partner naar de gevangenis? 

c. Kreeg hij een voorwaardelijke straf (werd hij vrijgelaten onder bepaalde voorwaarden)? 

(Zo ja, ga naar de volgende sectie).  

d. Indien hij niet werd veroordeeld, waarom niet? Ga naar sectie 2.6. 

 

Vragen in verband met de voorwaardelijke straf 

 

12) Blijkbaar werd uw (ex)partner schuldig bevonden en veroordeeld tot een straf. In plaats van 

naar de gevangenis te gaan, mocht hij een deel van zijn straf buiten de gevangenis 

doorbrengen onder bepaalde voorwaarden. Wat waren deze voorwaarden? 

 a. Mocht hij u bijvoorbeeld geen contact meer met u opnemen? 

 b. Mocht hij niet langer in uw straat of buurt komen? 

 c. Mocht hij u niet langer achtervolgen? 

 d. Andere voorwaarden (bijv. elektronisch toezicht / enkelband)? 

13) Hoe lang moest uw partner zich aan deze voorwaarden houden? Met andere woorden, hoe 

lang duurde de proeftijd? 



14) Waren de voorwaarden alleen op u van toepassing of werden anderen ook beschermd, 

bijvoorbeeld uw kinderen of uw familie? 

14) 4) Kreeg u een kopie mee van het straat-/contactverbod? (bijvoorbeeld een kopie van het 

vonnis) Zo nee, had u daar behoefte aan gehad? 

15) Waren er nog problemen met een eventuele omgangsregeling? 

16) Voelde u zich beschermd door deze maatregelen? 

 a. Waarom (niet)? 

17) Welke andere voorwaarden had u graag gehad? Waarom? 

18) Hoe werden de voorwaarden gecontroleerd? 

 a. Moest u overtredingen zelf melden aan de politie? 

 b. Controleerde de politie uw (ex)partner? 

  i. Zo ja, hoe? 

 

 2.6. Effectiviteit van strafrechtelijke contact/straatverboden  

 

Nu willen we graag praten over de periode waarin uw (ex)partner zich aan een 

straat/contactverbod moest houden. 

 

19) Hield uw (ex)partner zich aan het contact/straatverbod? 

20) Overtrad uw (ex)partner het contact/straatverbod en nam hij bijvoorbeeld nog steeds contact 

met u op? 

 a. Zo ja, hoe overtrad hij het contact/straatverbod? 

 b. Zo ja, hoe vaak overtrad hij het contact/straatverbod? 

c. Zo ja, was er een verandering in het geweld/stalking als gevolg van het 

contact/straatverbod? 

  i. Nam de frequentie van het geweld/stalking toe of af?1 

  ii. Veranderde de aard van het geweld/stalking?2 

  iii. Werd het geweld/stalking erger of minder erg? In wat voor zin? 

 d. Zo ja, hoe lang nadat het contact/straatverbod werd opgelegd ging hij al in de fout? 

 e. Zo ja, waarom denkt u dat uw (ex)partner het contact/straatverbod overtrad? 

 f. Zo ja, meldde u de overtreding bij de politie? 

  i. Zo nee, waarom niet? 

  ii. Zo ja, hoe reageerde de politie? Werd uw (ex)partner bijvoorbeeld weer 

gevangen genomen? (Indien nee) Weet u waarom niet? Was u tevreden met hun reactie? 

21) Gedurende de looptijd van het contact/straatverbod: 

 a. Nam u wel eens op eigen initiatief contact op met uw (ex)partner? 

  i. Zo ja, waarom? 

  ii. Zo ja, hoe vaak? 

b. Was er enige andere vorm van contact tussen u en uw (ex)partner (bijv. met behulp 

van derden)? 

 c. Voelde u zich veiliger en beter beschermd dan vóór het contact/straatverbod? 

  i. Zo nee, waarom niet? 

  ii. Zo ja, waarom? 

  iii. En nadat het contact/straatverbod was afgelopen? 

 d. Had u het gevoel dat u meer controle had?  

  i. Zo nee, waarom niet? 

  ii. Zo ja, waarom? 

                                                   
1 Belde uw (ex)partner bijvoorbeeld slechts 1x per week in plaats van 100x per dag? 
2 Stopte hij bijvoorbeeld met slaan en liet hij het enkel nog maar bij bedreigingen? 



  iii. En nadat het contact/straatverbod was afgelopen? 

 e. Voelde u zich beter over uzelf? 

  i. Zo nee, waarom niet? 

  ii. Zo ja, waarom? 

  iii. En nadat het contact/straatverbod was afgelopen? 

22) Is uw (ex)partner opnieuw gewelddadig geweest / heeft hij u opnieuw gestalkt toen het 

contact/straatverbod was afgelopen? 

 

2.7. Terugkijkend 

 

23) Hoe denkt u over de duur van de procedure ter verkrijging van een contact/straatverbod? Is 

dit te lang of is het in orde? 

24) Vond u het makkelijk of moeilijk om een contact/straatverbod te verkrijgen? 

25) Was het strafrechtelijk contact/straatverbod achteraf gezien goed voor u? 

 a. Waarom (niet)? 

26) Wat vond u goed aan (de procedure ter verkrijging van) een contact/straatverbod? 

27) Hoe zou (de procedure ter verkrijging van) een contact/straatverbod kunnen worden 

verbeterd? 

28) Bent u al met al tevreden over het contact/straatverbod? 

 a. Waarom (niet)? 

29) Veranderde er iets in de relatie met uw (ex)partner als gevolg van het contact/straatverbod? 

 a. Was het bijvoorbeeld makkelijker om de relatie te verbreken? 

 b. Werd uw (ex)partner bijvoorbeeld minder gewelddadig of controlerend? 

 

 

2.8. Einde interview 

 

 Nogmaals bedankt voor uw medewerking aan het interview! 

 Bent u geïnteresseerd in de eindresultaten/ het uiteindelijke rapport? 

o (indien ja, schrijf e-mail adres van de geïnterviewde op + waarschuw dat het nog 

wel een aantal maanden kan duren voordat het definitieve rapport klaar is) 

 Heeft u nog vragen? 

 

  

(Overhandig de VVV-bon ter waarde van €25 of noteer adresgegevens waar de bon naar toe kan 

worden gestuurd) 

  



 


