MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK VAN HUISELIJK GEWELD
F&G COMPANY

TRAINING & CONSULTANCY

Wilt u:
• Het aantal slachtoffers en escalaties van
huiselijk geweld in uw gemeente en/of
regio terugdringen?
• Een effectieve aanpak realiseren waarbij
slachtoffers centraal staan en waar de
veiligheid van slachtoffers en hun
familieleden geborgd wordt?
Dan is het realiseren van een multidisciplinaire
aanpak uw uitdaging.

WAT BIEDT F&G COMPANY U?

• Op maat gemaakte trainingsmodules, gericht op een kwaliteitsvolle
aanpak van de verschillende vormen van geweld, uitbouw van
multidisciplinaire aanpak, inrichting van ketenaanpak, morele
oordeelsvorming bij ethische vragen en aanverwante thema’s.
• Ondersteuning en advies via (individuele) coaching voor organisaties,
overheden, professionals, vrijwilligerswerkingen, die zich richten op de
aanpak van geweld.
• Projectmanagement: uitwerken, begeleiden, coördineren en evalueren
van projecten gericht op de multidisciplinaire aanpak van geweld,
inhoudelijk en organisatorisch.

F&G Company is een (zelfstandig) onderdeel van de European Family Justice Center Alliance, de Europese
koepelorganisatie van de Family Justice Centers. Het FJC is een multidisciplinaire aanpak waar
professionals uit de justitie- en hulpverleningsketen intensief samenwerken en vanuit één locatie hulp en
ondersteuning bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld en hun familieleden. Een aanpak waarbij het
slachtoffer centraal staat.

WAAROM KIEZEN VOOR F&G COMPANY?

F&G Company beschikt over zeer ruime kennis en ervaring met betrekking tot de ontwikkeling en
implementatie van de multidisciplinaire aanpak, zowel in binnen- als buitenland.
Pascale Franck, criminologe, één van de oprichters van F&G Company, is co-directeur van het Family
Justice Center Antwerpen. Pascale is een ervaren projectmanager en teamleider, met een bewezen
geschiedenis (30 jaar) in het ontwikkelen en coördineren van multi-agency benaderingen en
cross-professionele samenwerking op het gebied van gender-gerelateerd geweld, huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Pascale werkt in F&G Company nauw samen met Bert Groen uit Nederland, president van de European
Family Justice Center Alliance. Bert heeft een achtergrond in de politiewereld en meer dan 30 jaar ervaring
bij de aanpak huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling, oa als projectleider van diverse
(inter)nationale projecten gericht op multidisciplinaire aanpak. Bert heeft een grondige kennis van de
Nederlandse structuur en ontwikkelingen.

VOOR WIE?
F&G Company richt zich tot lokale, regionale en
nationale overheden, organisaties uit de justitiële,
hulpverlenings- en (para)medische sector en hun
professionals die een multidisciplinaire aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling willen
realiseren.

Een selectie van de aangeboden trainingen:

• Hoe een Family Justice Center en/of een vergelijkbare multidisciplinaire aanpak opzetten
• Intensief casemangent en ketenaanpak in hoog-risico casussen van huiselijk geweld
• Systemische aanpak van huiselijk geweld
• Communicatie met kinderen in casussen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
• Werken met plegers in Family Justice Centers en/of in vergelijkbare multidisciplinaire centra
• Hoop en Empowerment als effectieve aanpak bij een trauma gerichte aanpak
• Een WIJ-cultuur als basis voor een effectieve en positieve multidisciplinaire aanpak
• Morele Oordeelsvorming
• Preventie en aanpak van niet-fatale verwurging
• De rol en mogelijkheden van werkgevers en bedrijven binnen de aanpak van huiselijk geweld

Elke training van F&G Company kan flexibel worden
aangeboden, op maat gemaakt en afgestemd op de
wensen en behoeften van de aanvrager.
De EFJCA en F&G Company kunnen vertrouwen op
nationale en internationale samenwerkingsverbanden
en netwerkpartners en daardoor de meest geschikte
trainingen aanbieden.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET F&G COMPANY
F&G COMPANY
Pascale Franck & Bert Groen
0032 473 783 820
TRAINING & CONSULTANCY

p.franck@efjca.eu

