VACATURE PhD-onderzoeker “Partnergeweld: impact, processen en beleid in België”
RHEA Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit aan de Vrije Universiteit Brussel
werft een doctoraal onderzoeker aan in kader van het BRAIN-project “Intimate Partner Violence
(IPV): impact, processes, evolution and related public policies in Belgium”. Dit onderzoek wordt
gefinancierd door het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be (Belgian Research Action through
Interdisciplinary Networks) van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).
PROJECT
Het onderzoeksproject kadert in een interdisciplinaire samenwerking met het NICC, de UCL en de
ULG. Het project heeft tot doel (1) een analyse van de impact en processen achterliggend aan IPV en
(2) een evaluatie van beleid zoals het momenteel wordt uitgevoerd. Het onderzoek zal o.a. nagaan in
welke mate beleid en praktijken rond IPV rekening houden met differentiatie in patronen van IPV,
hoe en in welke mate een intersectionaliteitsperspectief wordt toegepast, welke alternatieven er
naast criminalisering bestaan in de aanpak van IPV. Het onderzoek richt zich daarbij zowel op het in
kaart brengen van ervaringen van betrokken actoren (daders, slachtoffers, hulpverleners, politie en
justitie) als op het analyseren van beleidsmaatregelen en concrete cases (a.h.v. dossiers bij
rechtbanken en hulpverleningsorganisaties).
INHOUD VAN DE FUNCTIE
Als onderzoeker in dit project doe je het nodige om data te verzamelen, te analyseren aan de hand
van wetenschappelijke inzichten en bij te dragen tot theorievorming m.b.t. het thema. Je verwerkt je
resultaten in onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikels en werkt een
doctoraatsproefschrift af op basis van het gevoerde onderzoek. Je neemt deel aan vergaderingen
met de partners in het onderzoeksproject en werkt actief en complementair met hen samen.
Daarnaast neem je deel aan doctoraatstrainingen en participeer je in de dagelijkse werking van
RHEA.
PROFIEL VAN DE KANDIDAAT
-

Masterdiploma sociale of humane wetenschappen
Aantoonbare kennis van kwalitatieve onderzoeksmethodes
Ervaring met kwalitatief onderzoek op gebied van gender, diversiteit en intersectionaliteit is
een pluspunt.
Tweetalig Nederlands/Frans
Inzicht in het thema van het onderzoek
Bereidheid om zowel in teamverband als zelfstandig te functioneren

AANWERVING EN INDIENSTTREDING
-

Solliciteren kan tot en met vrijdag 12 mei op basis van CV, motivatiebrief en onderstaande
opdracht:
“Werk op basis van de projectomschrijving een onderzoeksvoorstel uit (max. 2 A4-pagina’s, in
het Nederlands). Omschrijf de problemen die zich stellen m.b.t. beleid en aanpak van
partnergeweld, de onderzoeksvragen die dit oproept en hoe jij dit onderzoek zou aanpakken
(methodologie, onderzoeksvragen, planning, analyse…).”
Stuur uw sollicitatie via mail naar swithaec@vub.ac.be én op papier naar het onderstaande
adres:
Vrije Universiteit Brussel t.a.v. Prof. Dr. Gily Coene
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte – Vakgroep Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen
Pleinlaan 2, B-1050 Brussels

-

-

Wij bieden:
o Een voltijdse doctoraatsbeurs van 4 jaar
o Een stimulerende interdisciplinaire en internationaal geöriënteerde werkomgeving
o Wetenschappelijke begeleiding en logistieke ondersteuning ter voorbereiding van
een proefschrift en participatie aan internationale conferenties
Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk
Contact en vragen: Dr. Sophie Withaeckx (swithaec@vub.ac.be) en Prof. Dr. Gily Coene
(gcoene@vub.ac.be)

