
 

Werkgeversonderzoek Huiselijk Geweld  
 
Wilt u meedoen aan het werkgeversonderzoek naar het bewustzijn van de omvang van huiselijk 
geweld en de mogelijkheden die u als werkgever heeft om wat te doen aan dit grote probleem? 
 
U vindt de vragenlijst hier: Ga naar het werkgeversonderzoek huiselijk geweld 

 

Wilt u eerst meer weten?  
 
De omvang van huiselijk geweld in Nederland is enorm groot. Niet alleen zijn kinderen vaak 
slachtoffer van huiselijk geweld of directe kindermishandeling (ca. 120.000 per jaar), ook onder 
volwassenen komt fysiek geweld veel voor. In de afgelopen 5 jaar waren 747.000 mensen slachtoffer 
van fysiek geweld. Dat maakt dat er ongeveer 5,5% geleden heeft onder deze vorm van geweld.  
 
In een bedrijf waar 100 medewerkers werken zijn dit er dus al snel 5 à 6, in een bedrijf waar 500 
medewerkers werken zijn dit er dus al snel 25-30.  
Dit betekent ook dat onder uw medewerkers heel veel mensen kunnen zijn of die die dit in hun 
nabije omgeving meemaken en een zogeheten omstander zijn.  
 
Het lukt tot op heden nog niet om een adequate oplossing te vinden voor dit grootste 
geweldsprobleem in Nederland.  
Huiselijk geweld is nog steeds een van de grootste taboes.  
 
Mijn aanname is dat het binnen bedrijven niet gebruikelijk is om je te bemoeien met iemands 
privésituatie. Wel is er al meer kennis over het ontstaan van ziekteverzuim en burn-out en wordt er 
gevraagd naar zorgen die men kan hebben over gezinsleden, mantelzorg, psychosociale belasting. 
Maar wordt er ooit gevraagd naar huiselijk geweld? 
 
Daar zou dus nog een wereld in te winnen kunnen zijn. En dat wil ik met mijn bedrijf ook realiseren.  
 
Want hoe sneller huiselijk geweld herkend, erkend en besproken wordt, hoe sneller slachtoffers hulp 
kunnen krijgen of stappen kunnen zetten het geweld te stoppen.  
 
Deze aanname wil ik onderzoeken. De eerste fase van dit onderzoek betreft een onderzoek naar 
bewustzijn van werkgevers van grote bedrijven naar de omvang van huiselijk geweld en de 
mogelijkheden om daar als werkgever wat in te kunnen betekenen.  
 

Daarom nodig ik u als werkgever van harte uit om deel te nemen aan mijn 
onderzoek.  
 
Het onderzoek bestaat uit 13 deels open en deels gesloten vragen.  
Het onderzoek wordt 26 augustus 2019 gepubliceerd op mijn website.  
De reacties worden volledig geanonimiseerd verwerkt en bewaard. Alleen als u toestemming geeft 
voor het verwerken van uw gegevens, worden uw gegevens bewaard.  
 

https://forms.gle/yc627Wjy6nAJjNKS6


 
Wilt u meer informatie of eerst persoonlijk contact, dan kan dat uiteraard ook.  
  
U kunt meedoen aan het onderzoek door te klikken op onderstaande link, het formulier opent zich 
dan op een nieuwe pagina. Alvast hartelijk dank! 
 
Ga naar het werkgeversonderzoek huiselijk geweld 
 
Hartelijke groet,  

Kirsten Regtop 
 
W: Kirstenregtop.com 
E: info@kirstenregtop.com 
T: 06-41374405 
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