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UN-MENAMAIS PROJECT ROND SEKSUEEL GEWELD  

BIJ OUDEREN ZOEKT INTERVIEWERS 
 

In het kader van een onderzoeksproject rond seksueel geweld bij ouderen zoekt het International Centre for 

Reproductive Health (ICRH) van de Universiteit Gent interviewers die op vrijwillige basis aan dit project wensen 

mee te werken voor de periode van december 2019 tot en met februari 2020. We zoeken vooral interviewers voor 

de volgende regio’s: Antwerpen (regio Antwerpen stad & De Kempen), Limburg, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen 

(regio Brugge & Kortrijk).  

Het ICRH is een onderzoeks-, interventie- en opleidingseenheid binnen de Faculteit Geneeskunde & 

Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (campus UZ) met satellietcentra in 

Kenia en Mozambique.  

Korte beschrijving van het project 

Het UN-MENAMAIS onderzoeksproject wil bijdragen tot een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en 

impact van seksueel geweld op mannelijke, vrouwelijke en transgender slachtoffers, ongeacht hun seksuele 

oriëntatie of legale status, en op hun peers, nakomelingen, professionals alsook de algemene Belgische bevolking. 

Het uiteindelijk doel van het project is om beleid en zorg rond seksueel geweld in België te verbeteren.  

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief luik waarin een vragenlijst aangeboden wordt aan de Belgische 

algemene populatie, met speciale aandacht voor onder andere ouderen en een kwalitatief luik waarin diepte-

interviews worden afgenomen met slachtoffers van seksueel geweld. 

In deze fase van het onderzoek is het UN-MENAMAIS team op zoek naar interviewers die op vrijwillige basis willen 

helpen bij het afnemen van de vragenlijst “Gezondheid, Seksualiteit en Welbevinden in België” bij ouderen in 

Vlaanderen. De gestructureerde interviews zullen worden afgenomen in de periode van december 2019 tot en 

met februari 2020.  

Functiebeschrijving 

De opdracht van de interviewer zal er in bestaan om de vragenlijst “Gezondheid, Seksualiteit en Welbevinden in 

België” af te nemen tijdens een face-to-face interview met ouderen die thuis of in een voorziening verblijven in 

Vlaanderen.  

Interviews zullen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. De interviewer identificeert de ouderen aan de hand 

van een deur-tot-deur aanpak. Tijdens de periode waarin de interviews afgenomen worden, zal de nodige 

ondersteuning aangeboden worden door het UN-MENAMAIS team.  

Concreet verwachten we dat potentiële interviewers: 

 Deelnemen aan een voorbereidend selectiegesprek  

 Op 5, 6, 9 en 16 december deelnemen aan een opleiding tot interviewer: deze opleiding gaat 

over praten over seksualiteit en seksueel geweld bij ouderen, over de vragenlijst en het gebruik van 

interviewtechnieken en gespreksvaardigheden. Deelname is gratis. Verplaatsingskosten met openbaar 

vervoer worden vergoed en een broodjesmaaltijd zal worden voorzien.  

 Een 20-tal interviews afnemen in de maanden december 2019 tot en met februari 2019, hiervoor 

rekenen we op 10 activiteitsdagen.   
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Wenselijke vaardigheden en achtergrond 

 Algemeen empathisch vermogen. 

 Makkelijk contact met iemand kunnen leggen. 

 Voeling hebben met ouderen. 

 Vertrouwd zijn met het praten over gevoelige onderwerpen zoals seksualiteit, negatieve 

levenservaringen, geweldservaringen, … 

 Kunnen luisteren zonder een waardeoordeel te uiten, te onderbreken of antwoorden te negeren.  

 Nederlands spreken. Frans en/of Engels spreken is een meerwaarde, maar geen absolute vereiste.  

 Bij voorkeur een medische, sociale of pedagogische opleiding hebben genoten of relevante ervaring in 

deze sectoren kunnen aantonen.  

 Een basisinzicht hebben in seksuele en reproductieve gezondheid en het recht hierop.  

 In het bezit zijn van een rijbewijs B. 

 

Vergoeding 

 Alles inbegrepen rekenen we op 10 activiteitsdagen dagen per interviewer  

 De wettelijke dagvergoeding voor vrijwilligers zal worden toegekend en verplaatsingsonkosten worden 

vergoed. 

 We zoeken 10 interviewers voor Vlaanderen. Indien er meer kandidaten zijn, zal het aantal 

activiteitsdagen per persoon dalen.   

 De vrijwilligers krijgen een certificaat voor deelname aan de gratis opleiding en medewerking aan het 

onderzoek vanuit het ICRH-Universiteit Gent.  

 

Heeft u zelf interesse in dit project of kent u andere mensen, dan danken we u alvast vriendelijk om deze oproep 

in overweging te nemen en verder te verspreiden. Wenst u meer informatie, aarzel dan niet om ons te 

contacteren! 

Contactadres 

Kandidaten worden verzocht hun CV met motivatiebrief met duidelijke vermelding van “Interviewer UN-

MENAMAIS ouderen ICRH” te richten naar Prof Dr. Ines Keygnaert en Dr. Anne Nobels, ICRH, De Pintepark II, UZ 

Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent; via e-mail ines.keygnaert@ugent.be en anne.nobels@ugent.be en dit 

uiterlijk op 1 november 2019. Geschikte kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Prof. dr. Ines Keygnaert                        Dr. Anne Nobels                                        

Project coördinator                 Onderzoeker UN-MENAMAIS                                         
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