
 

 

 

 

 

 
 

MASTERCLASS 

VERSTERKEN VEILIGHEID SLACHTOFFERS EN 

VERANTWOORDELIJKHEID PLEGERS 

“Werken met plegers van huiselijk geweld en het realiseren van gedragsverandering 

vanuit een systeemgericht benadering” 

 
 

door James Henderson (Verenigde Staten) 
 

VRIJDAG 31 JANUARI 2020, 9.30 - 16.30  
Hofdijk 651, 3032 CG Rotterdam 

 
 

Wat biedt de Masterclass? 

De focus van de 1-daagse Masterclass ligt op het versterken van kennis en bieden van nieuwe inzichten 

bij de realisatie van gedragsverandering en het versterken van ‘accountability’ bij plegers van huiselijk 

geweld en dit vanuit een slachtoffergerichte benadering. 

In de Masterclass wordt dieper ingegaan op de vragen zoals: 

• Wat is de primaire verantwoordelijkheid van je rol als professional? 

• Waarom de focus op ‘accountability’ bij plegers en wat betekent dat? 

• Hoe maak ik dit bespreekbaar en waarborg ik de veiligheid van slachtoffers? 

• Hoe realiseer ik een effectieve en langdurige gedragsverandering bij plegers? 

De Masterclass wordt verzorgd door James Henderson (click here) , Director of Offender Accountability 

for the National U.S. Training Institute on Strangulation Prevention. James verzorgt trainingen in effectief 

interviewen van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld. Hierbij verlegt James Henderson de focus 

van het slachtoffergesprek van "informatieverzamelaar" naar "informatieverstrekker". 

Tijdens de Masterclass wordt James ondersteund door Pascale Franck en Bert Groen van de European 

Family Justice Center Alliance. Zij staan mee in voor de vertaling van de praktijken naar de Nederlandse 

en Belgische context. Voor meer informatie click here. 

De Masterclass is interactief en gebaseerd op internationale casestudy’s en evidence-based 

methodieken. Professionals krijgen tools en kennis aangereikt om het opnemen van 

verantwoordelijkheid door plegers en het op gang brengen van gedragsverandering bespreekbaar te 

maken en te realiseren. De Masterclass wordt in het Engels gegeven.  

 

Voor wie is de Masterclass bedoeld? 

Professionals die werken met slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. De masterclass staat open 

voor maatschappelijk werkers en therapeuten uit diverse settings en voor politiefunctionarissen, 

officieren van justitie, rechters, criminologen, justitiemedewerkers, beleidsmedewerkers, … 

 

 
Inschrijven via onze website 

www.efjca.eu 

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar op basis van 

volgorde van inschrijving 

 
Deelname (inclusief lunch): 

€ 175,00 

 
Meer info: info@efjca.eu 

 

https://www.efjca.eu/james-henderson
https://www.efjca.eu/video-nurse-joanna
http://www.efjca.eu/
mailto:info@efjca.eu

