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1.

Vooraf

In deze strategienota is de richting beschreven waarin Fier zich de komende jaren zal ontwikkelen. We
gaan in op de bijdrage van Fier aan de door ons allen zo gewenste transformatie van de ‘sociale zorg’ in
Nederland. We willen normaliseren, ambulantiseren, minder specialistische zorg. We willen geen
verspilling van geld en energie door ineffectieve zorg. We willen doen wat nodig is. We willen duurzame
effecten. Maar we willen uiteindelijk natuurlijk gewoon een betere toekomst voor de jongens en meisjes,
de mannen en vrouwen die een beroep op ons doen. Een opleiding. Een startkwalificatie. Een betaalde
baan. Gezinnen waarin kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. We willen de intergenerationele
cirkel doorbreken van traumatisering en traumatiseren, van geweld en (kans)armoede. De kinderen van
nu zijn de ouders van morgen.
Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Geweld in
Afhankelijkheidsrelaties [GIA] is een verzamelnaam voor geweld dat in een relatie plaatsvindt, zoals
kindermishandeling, partnergeweld, ouder(en)mishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld,
loverboyproblematiek, mensenhandel, ronselen voor de gewelddadige jihad et cetera. Kenmerkend voor deze vormen
van geweld is dat er sprake is van een delict binnen een intieme c.q. een afhankelijkheidsrelatie, zoals: Partnergeweld.
Een kind dat verwaarloosd wordt. Een vader die zijn dochter misbruikt. Een ‘vriendje’ dat zijn vriendin in de
prostitutie brengt. Een mensenhandelaar die een jonge Nigeriaanse vrouw met behulp van voodoo in zijn macht heeft.

Maatschappelijk vraagstuk
Fier heeft zich gecommitteerd aan een maatschappelijk vraagstuk: geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Geweld, uitbuiting en moderne vormen van slavernij veranderen voortdurend. Ieder tijdsgewricht, iedere
samenleving kent zijn eigen vormen. Zo zien we nu bijvoorbeeld dat IS zich richt op kwetsbare jongeren,
ze ronselt voor het gewelddadig jihadisme. We zien kinderen die jarenlang in Nederland zijn uitgebuit
als huisslaaf. We zien vluchtelingen en asielzoekers die tijdens hun vlucht slachtoffer zijn geworden van
mensensmokkelaars, mensenhandelaren en systematische verkrachting. We zien fenomenen opkomen
als sexting, grooming/digitale kinderlokkers en webcamsekstoerisme waar jonge kinderen het
slachtoffer van worden. Maar ook dichtbij, om de hoek, blijft het fenomeen van huiselijk geweld en
kindermishandeling, een grotere rol spelen dan menigeen denkt.
Welke vorm geweld in afhankelijkheidsrelaties ook aanneemt, vast staat dat het mensen beschadigt. Om
de impact van geweld op kinderen, jongeren en volwassenen duidelijk te maken gebruiken specialisten
vergelijkingen als: een sloophamer, een veenbrand, een sluipmoordenaar. De impact is ernstiger
naarmate mensen jonger zijn als ze er mee geconfronteerd worden, naarmate het geweld een
structureler karakter heeft, naarmate de relatie met de pleger intiemer is én als het geweld in je eigen
leefomgeving plaatsvindt, de plaats waar je veilig zou moeten zijn.
Het aantal volwassenen in Nederland dat mishandeld, misbruikt of verwaarloosd is, wordt geschat op 10
tot 30%. Dit komt neer op 1,5 tot 4 miljoen volwassenen in Nederland. Dat zijn niet alleen meisjes en
vrouwen; het gaat óók om jongens en mannen.
Fier, expertise- en behandelcentrum
De historie van Fier ligt in Friesland. We zijn trots op onze Friese roots. Vanuit Friesland hebben wij de
afgelopen jaren, samen met velen, onze organisatie uitgebouwd tot wat die nu is. Een landelijk werkende
én regionaal werkende organisatie. Wij willen ons werk de komende jaren met onverminderde passie en
doorzettingsvermogen voortzetten. We zijn er goed in, maar het kan en moet nog veel beter.
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Landelijk specialist - Verschillende van onze voorzieningen zijn door de VNG erkend als ‘zeer
specialistische landelijke functie’1. In 2016 deden 82 gemeenten uit heel Nederland een beroep op onze
landelijke voorzieningen. Verder namen we uit 73 gemeenten buitenlandse vrouwen op die slachtoffer
zijn van internationale mensenhandel, vrouwen die op de vlucht zijn voor partnergeweld en
tienermoeders. Ook namen we de kinderen van deze vrouwen op.
Fier heeft plek tekort. Niet een beetje, maar heel veel. We hebben continu wachtlijsten voor onze
landelijke voorzieningen. Wachtlijsten kunnen niet. Zeker niet voor onze doelgroep. Dat is gevaarlijk en
mensonwaardig. Daarom bouwen we een tweede Veilige Veste in Rotterdam. En we sluiten niet uit dat er
in de toekomst nog een Veilige Veste komt op een derde plek in Nederland. Zodat we mensen die dat
echt nodig hebben meteen kunnen helpen. Bovendien willen we voor mensen uit heel Nederland
bereikbaar zijn, zodat iedereen gebruik kan maken van ons specialisme.
In Nederland neemt vrijwel alleen de vrouwenopvang moeders samen met hun kinderen op. Doorgaans wordt bij
opname van de moeder een kind elders ondergebracht. Fier neemt niet alleen in de vrouwenopvang maar ook in haar
Beschermd Wonen voorzieningen en haar GGZ-voorzieningen (klinieken) moeders met kinderen op. Behandeling richt
zich dan op de moeder, het kind en op de moeder-kind relatie. Waar mogelijk wordt ook de vader, het familie
netwerk en het sociale netwerk betrokken.2
Fier biedt veiligheid en bescherming aan gezinssystemen: vrouwen én hun kinderen. Als zij worden opgenomen
hebben zij vrijwel zonder uitzondering langdurig bloot gestaan aan intimidatie, dreiging en geweld. Dit heeft op
meerdere gebieden gevolgen:
-

de moeder-kind interactie: de moeder heeft haar kind te weinig veiligheid en bescherming geboden;

-

de ontwikkeling van het kind: de blootstelling aan het geweld heeft bij kinderen vrijwel altijd scheefgroei en
stagnatie op één of meer ontwikkelingsgebieden tot gevolg;

-

het functioneren van de moeder: zowel in haar rol als ouder als in haar rol van volwassene. In het verlengde
hiervan kijkt Fier ook naar de rol van de moeder als ouder en opvoeder.

Regionaal specialist - Vanuit de Veilige Veste in Leeuwarden leveren we voor heel Friesland onze
bijdrage aan jeugdhulp, het brede sociale domein en de specialistische geestelijke gezondheidszorg.
Verder bieden we ambulante en outreachende hulp in Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Groningen.
Vanaf 2018 ondersteunen onze specialisten Family Supporters en Spirit in Amsterdam-Amstelland.

Specialist in integraal werken - Integraal en holistisch werken betekent voor ons dat we ons niet alleen
focussen op problemen, stoornissen en beperkingen. Het werk is vaak niet klaar als de klachten
behandeld zijn. Mensen die al in hun kindertijd te maken kregen met negatieve, ingrijpende en
traumatische ervaringen hebben een hoog risico op schooluitval, maatschappelijke uitval, ‘foute’
vrienden, relatieproblemen, kwetsbaar ouderschap, armoede en schulden, verslaving en
gezondheidsproblemen. Daarom besteden we bij Fier veel aandacht aan ‘het gewone leven’, aan de
toekomst van mensen: contact met ouders, partnerrelaties, vrienden, school, stages, een diploma,
werkervaring, een betaalde baan en sport. Het gaat erom dat iedereen gewoon mee kan doen in de
samenleving. Maatschappelijk participeren. Deze focus is er niet alleen in onze ambulante zorg maar

1

Asja is een voorziening voor slachtoffers van loverboys (12 t/m 23 jaar); Zahir is een voorziening voor slachtoffers

van eergerelateerd geweld (12 t/m 23 jaar) en Metta is een kliniek voor jongeren die kampen met de gevolgen van
(vroegkinderlijke) traumatisering (12 t/m 23 jaar).
2 Er zijn enkele andere voorzieningen in Nederland waar ouders met kinderen worden opgenomen maar dit is
sporadisch: de inrichting en financiering van de zorg zijn hier niet op berekend omdat het gaat om individuele
aanspraken in het sociaal domein of in de zorgverzekeringswet.
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ook in onze residentiële en klinische zorg. Specialistische hulp moet er aan bijdragen dat kinderen,
jongeren en volwassenen ‘gewoon’ naar school gaan, werk hebben, vriendschappen aangaan, gezonde
relaties hebben en fijne opvoeders zijn. Integraal werken betekent dus dat de interne organisatie goed
op elkaar afgestemd is en begeleiding, behandeling, onderwijs en participatie complementair zijn.
Fier zit niet te wachten op werk. Liever zien we dat geweld in afhankelijkheidsrelaties de wereld uit is.
Dat we de deuren kunnen sluiten. We houden er niet van om met de kraan open te dweilen. Steeds maar
weer nieuwe slachtoffers van geweld binnen te zien komen. Met de wetenschap dat achter ieder
slachtoffer een pleger van geweld zit, die vaak zelf een achtergrond heeft van verwaarlozing,
mishandeling en misbruik. Daarom zoeken we coalities, verbindingen met iedereen die wil bijdragen en
investeren in een veilige wereld voor kinderen, jongeren en volwassenen. Een veilige wereld: wie wil daar
niet in investeren?
Een Top Integraal Centrum
Onze ambitie? Ontwikkelen van een Top Integraal Centrum ten behoeve van kwetsbare gezinnen en van kwetsbare
kinderen, jongeren en ouders met een belast verleden. Een centrum waarin alle expertise en deskundigheid aanwezig
is, die nodig is om het patroon van (kans)armoede, revictimisatie en intergenerationele overdracht te doorbreken.
Gewoon met onze voeten in de klei. Kinderen, jongeren en ouders weer ‘recht op zetten’, een toekomst geven. Vanuit
een holistische benadering.
In een Top Integraal Centrum versterken de kennis en kunde van de ene discipline en het ene domein dat van het
andere. Behandelmodellen en interventies vanuit verschillende disciplines (o.a. jeugdhulp, jeugd-ggz, jeugd-lvb en
onderwijs) worden gebundeld om effectief te interveniëren. Er vindt een kruisbestuiving plaats vanuit verschillende
initiatieven en sectoren; crossovers van onderwijs, bedrijfsleven, kunst, lotgenoten, ervaringsdeskundigen,
vrijwilligers, medische zorg, wetenschap, ouders, familie, vrienden, de eigen leefkring, politie, openbaar ministerie, et
cetera.
Het Top Integraal Centrum wil gebruik maken van de nieuwste (inter)nationale inzichten, samenwerken met
universiteiten en gerenommeerde praktijkinstellingen, en een leidende rol verwerven op haar vakgebied. Nieuwe (
integrale) methodieken ontwikkelen. Onderzoek uitvoeren. De huidige (jeugd)zorg en (jeugd)ggz denkt vanuit
problemen, stoornissen en beperkingen. Concepten als ‘zelfdeterminatie’ en ‘basisbehoeften’ zijn niet alleen
positiever en hoopvoller maar lijken ook bij te dragen aan effectievere behandeling en duurzame effecten.
Samenwerken als specialisme
Een Top Integraal Centrum vraagt een ander perspectief op specialisme. Bij Fier staat niet zozeer het individuele
specialisme voorop. De holistische visie maakt dat samenwerken als specialisme voorop moet staat. Als de ‘mindset’
niet gericht is op samenwerken gaat dat holistische er niet komen. Samenwerken met elkaar, met de omgeving en -in
eerste instantie -met cliënten: Waar willen zij ondersteuning bij? Wat willen zij bereiken? Het individuele specialisme
is ‘default’. We gaan er vanuit dat iedereen dat heeft.
Medewerkers van Fier omarmen de holistische visie; vinden deze belangrijk. Het spreekt aan. Maar een visie omarmen
betekent niet dat we deze op organisatieniveau in de praktijk (kunnen) brengen. Dat is een proces van vallen,
opstaan en weer doorgaan. Dat is een proces waarin we afscheid moeten nemen van een model waarin de ‘hoogste
specialist’ het voor het zeggen heeft; de eindverantwoordelijkheid moet dragen. Dat is niet logisch. De ’hoogste
specialist’ heeft zich namelijk vergaand gespecialiseerd in één vakgebied. Die is juist niet opgeleid om breed te
kijken, alles te overzien. Alle professionals van Fier zijn specialist op hun eigen vakgebied. De kinderen, de jongeren,
de volwassenen en de gezinnen die bij Fier hulp krijgen, zijn dé specialisten van hun eigen leven. We hebben al die
specialisten nodig om het plaatje compleet te krijgen, om handen en voeten te kunnen geven aan onze holistische
visie, om de vragen te kunnen beantwoorden: Wat is er met je gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid en je weerbaarheid?
Waar wil je naar toe? Wat heb je nodig? Hoe kan ik je helpen? Al die specialisten moeten SAMEN tot overeenstemming
komen over de vraag welke hulp het beste is.
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Samenwerken als specialisme geldt ook, of misschien juist wel, voor ‘influencers’ uit de bredere leefomgeving.
Mensen die het verschil kunnen maken voor iemand, zoals buren, leerkrachten, vrienden, collega’s, een werkgever, de
coach en teamleden van de (sport)vereniging. Kunnen terugvallen op de bredere ‘community’ is belangrijk en daarom
willen we ‘samenwerken als specialisme’ niet beperken tot professionals en familie maar kiezen we een breed
perspectief: positieve ‘influencers’ uit de bredere omgeving van mensen.
Voor de Raad van Bestuur ligt de focus en de aandacht op de vraag hoe we onze holistische visie op
organisatieniveau, op het niveau van de organisatie van de hulpverlening concreet en zichtbaar kunnen maken.
Resultaatgericht. Dat is de volgende stap in onze organisatieontwikkeling. We moeten –meer- dragers krijgen van dit
idee, dit gedachtengoed door ontwikkelen. Niet alleen in de managementposities maar dwars door de organisatie
heen. Zodat medewerkers trots zijn op ‘samenwerken als specialisme’. Ieder specialisme is nodig om tot het beste
resultaat te komen. Een gezamenlijke identiteit. Naast je eigen professionele specialisme.

Transformatie van de ‘sociale zorg’ in Nederland
We dragen bij aan de transformatiedoelen door de komende jaren sterk te focussen op ambulante hulp.
Er eerder bij zijn. Samen met onze partners hulp bieden aan kwetsbare gezinnen met kinderen. Liefst zo
vroeg mogelijk, in de kindertijd, als het fundament van een mens wordt aangelegd. Want we zien dat het
daar al is misgegaan bij veel kinderen en volwassenen in de gespecialiseerde zorg. En we weten ook dat
als het in die eerste levensfase van -9 maanden tot en met vijf jaar niet goed gaat, mensen een hoog
risico lopen op forse problemen later in hun leven. Onze missie: hulp bieden aan kwetsbare gezinnen
met kleine kinderen. Niet wachten totdat er ‘kindsignalen’ zijn. Want kindsignalen zijn meestal het
resultaat van een lange periode van scheefgroei of stagnatie in de ontwikkeling.
Die stagnatie en scheefgroei moeten we voorkomen in plaats van te wachten op kindsignalen. Dat is in
onze ogen de beste remedie om ‘bedden af te bouwen’, opnames te voorkomen. Het lijkt logisch, maar
is het niet. Het vraagt een omslag in het denken. In het huidige systeem worden specialisten pas ingezet
als er ‘kindsignalen’ zijn, niet als de omgevingssignalen verontrustend zijn. Bij ouders of in het gezin
bijvoorbeeld. Wat dat betreft gaat de transformatie ons nog niet ver genoeg. We maken nog steeds
onderscheid in hulp aan kinderen en hulp aan volwassenen. We moeten toe naar een systeem waarin de
hulp niet alleen op een individu is gericht maar waarin het sociale systeem waarin iemand functioneert
betrokken wordt of kan worden. Integraal. We moeten kunnen werken met het sociale netwerk van
ouders én met het sociale netwerk van kinderen en jongeren.

‘It’s easier to raise strong children then to repair broken (wo)men.
Bijdragen aan de transformatiedoelen doen we ook door topzorg te verbinden met lokale zorg. Zo willen
we dat het verblijf in één van onze voorzieningen onderdeel is van aan integraal traject. Een vloeiende
lijn tussen onze specialistische zorg en de lokale omgeving. We werken al jaren samen met professionals
in de lokale situatie. Zij verwijzen cliënten naar Fier. Wij dragen cliënten over naar de (gespecialiseerde)
ambulante hulp of naar de wijk- en gebiedsteams. De komende jaren willen we hier een aantal stappen
in gaan zetten. We willen stevige integrale trajecten ontwikkelen met regionaal/lokaal werkende
professionals waarin we niet alleen hulp bieden aan de meisjes en jonge vrouwen die we opnemen in één
van onze landelijke voorzieningen maar ook aan hun ouders en aan broertjes en zusjes als dat nodig is.
Zodat niet alleen ‘onze’ cliënt een ontwikkeltraject doorloopt maar ook haar ouders en eventuele
broertjes en zusjes. En andersom, als we volwassenen in zorg hebben, kijken we ook of er een partner is
of kinderen zijn die betrokken kunnen – en moeten - worden. We willen met lokale en regionale partijen
goede vervolgzorg ontwikkelen zodat we er bij zijn als iemand een terugval heeft. Vallen, opstaan en
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weer doorgaan. Oefenen in de praktijk. Met een steuntje in de rug als dat nodig is. Steun van
professionals, familie of de eigen leefkring. Want we weten dat dat er bij hoort.
Fier wil specialistische zorg brengen waar dit nodig is. Én onze expertise beschikbaar stellen.
De transformatiedoelen - de zorg organiseren vanuit de lokale situatie en ‘het gewone leven’ – bieden
kansen, waar Fier aan wil bijdragen.
Omslag van institutioneel naar gemeenschapsperspectief door inzet van integrale teams
Er zal meer accent komen te liggen op de integrale hulpverlening door HBO- en WO-specialisten.
Enerzijds omdat er een urgentie aanwezig is om praktische problemen op te lossen voordat mensen
ruimte hebben voor specialistische behandeling. Anderzijds is de vraag relevant in hoeverre andere
interventies dezelfde of vergelijkbare effecten kunnen hebben als hoog specialistische behandeling. Ten
slotte is de beantwoording van deze vraag van belang omdat er een schaarste is aan specialisten en we
meer bewuste keuzes moeten maken over de inzet van ‘schaarse middelen’.
Afbouwen van bedden begint bij het voorkomen van een slechte start
Onze ambitie: voorkomen dat mensen zo ernstig in de problemen komen dat ze specialistische zorg
nodig hebben. Hun problemen komen niet uit de lucht vallen. Bij de meesten gaan hun problemen terug
tot in hun kindertijd. Zij komen uit kwetsbare gezinnen. Afbouwen van bedden begint daarom bij het
voorkomen van een slechte start. Maar zo ver zijn we nog lang niet. Daarom zal Fier vooralsnog geen
bedden of andere specialistische zorg afbouwen. Er zijn nu eenmaal heel veel kinderen en volwassenen
die al 10, 20 of 30 jaar kampen met de gevolgen van een ‘slechte start’ en die intensieve hulp nodig
hebben. Je verhelpt nu eenmaal niet in drie maanden een leven lang van scheefgroei en stagnatie in de
ontwikkeling.
Daarnaast krijgen we minderjarigen en volwassenen aangemeld die uitgebuit en misbruikt zijn of
meisjes en vouwen bijvoorbeeld die vermangeld raken tussen twee culturen. Er zijn nog dagelijks jonge
meisjes in Nederland die slachtoffer worden van loverboys of andere mensenhandelaren. Veel meisjes en
vrouwen uit migranten en vluchtelingengemeenschappen zijn op de vlucht voor ‘schadelijke traditionele
praktijken’. Zolang we dergelijke maatschappelijke problemen niet onder controle hebben, zolang
mensen op de vlucht zijn voor misbruik en geweld, zolang we nog wachtlijsten hebben, kunnen en willen
we geen bedden afbouwen. Wél zullen we er alles aan doen om misstanden aan de kaak te stellen. Op te
roepen tot actie.
Maar we beginnen met ons overkoepelend concept: duurzaamheid.
Linda Terpstra, Anke van Dijke
Directie / Raad van Bestuur Fier

7

2.

Duurzaamheid en Maatschappelijk Ondernemen

Voor Fier is duurzaamheid een richtinggevend thema; een overkoepelend concept dat al onze activiteiten
met elkaar verbindt. We laten ons inspireren door de Sustainable Development Goals en concepten als
cradle to cradle en de circulaire economie. We kunnen en willen de zorg niet los zien van
maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen. Als zorgaanbieder staan we midden in de samenleving,
midden in de wereld. We willen bijdragen aan een rechtvaardiger, duurzamere en mooiere wereld.
De 17 sustainable development goals
Veel van de jongens en meisjes, de mannen en vrouwen die wij in zorg hebben, kampen met de
gevolgen van misbruik, verwaarlozing, geweld, armoede, internationale conflicten en (burger)oorlogen.
Fier wil niet dweilen met de kraan open. Daarom staan we vierkant voor een socialere en rechtvaardiger
wereld waarin zelfbeschikkingsrecht, ontplooiing en participatie vanzelfsprekend zijn voor ieder kind,
iedere volwassene.
De 17 wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling zijn een belangrijke richtlijn voor Fier. Deze
richten zich onder meer op het uitbannen van armoede, op kwalitatief goed onderwijs, op gender
gelijkheid, op vrede en rechtvaardigheid. Ook voor Nederland zijn deze doelen actueel. En zeker voor de
doelgroep van Fier. Een substantieel deel onze doelgroep heeft een aanzienlijke kans zonder
startkwalificatie het onderwijs t verlaten, langdurig afhankelijk te worden van een uitkering, geen werk te
vinden of periodes van langdurige armoede en schulden te kennen. In het verlengde hiervan blijven zij
meer dan gemiddeld kwetsbaar onrecht, misbruik, uitbuiting, intimidatie en geweld. Hulp bij problemen,
klachten, stoornissen en beperkingen is belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is het om mensen op
weg te helpen met een diploma, participatie, een baan en financiële zelfstandigheid.

Aankaarten van onrecht, onderdrukking en misstanden
Van oudsher kaart Fier onrecht, onderdrukking en misstanden aan. Het zijn steeds de meest kwetsbaren
die slachtoffer worden. Vaak onzichtbaar voor de samenleving. We blijven aandacht vragen voor de
meest kwetsbare doelgroepen, voor onrecht en misstanden. We willen een stem geven aan de kinderen
en mensen die niet voor zichzelf kunnen of durven opkomen. We willen laksheid en onverschilligheid
aankaarten, vragen politieke daadkracht.3

3

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is onderdeel van Fier en wordt volledig gefinancierd vanuit

projectgelden, bijdragen van fondsen en giften. Het CKM is opgericht om op te komen voor de slachtoffers van
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De circulaire economie
Fier onderschrijft de circulaire economie gebaseerd op het cradle to cradle-concept. Cradle to cradle is
het hoogwaardig hergebruiken van grondstoffen. In een circulaire economie worden grondstoffen steeds
opnieuw gebruikt, zodat afval niet meer bestaat. Zo ontstaat er een cirkel waarbij herbruikbaarheid
gemaximaliseerd wordt en waarde vernietiging geminimaliseerd. Cradle to cradle is gebaseerd op drie
eenvoudige basisprincipes: 1) afval bestaat niet, alles is een voedingsstof voor iets anders; 2) benut de
zon, gebruik hernieuwbare (schone) energie; en 3) respecteer diversiteit, biodiversiteit, cultuur en
innovatie. Uiteindelijk gaat het om: de goede dingen goed doen voor mens, milieu en economie.
Hierdoor creëren we toegevoegde waarde. En bovendien kunnen we ook nog eens geld besparen.
Door toenemende wereldbevolking en welvaart wort het efficiënt omgaan met grondstoffen steeds belangrijker. Een
overgang moet plaatsvinden naar een economie waarin er geen verschil meer zit tussen afval en grondstoffen.
Circulaire economie is een cirkel waarin afval gebruikt wordt als grondstof voor een ander product. Afvalstromen
worden grondstofstromen voor andere partijen. Als alle restproducten hergebruikt worden en de producten
milieuneutraal zijn is de kringloop compleet.

Circulaire economie in de zorg
Het cradle to cradle principe en het gedachtegoed van de circulaire economie is niet alleen van betekenis
voor de industrie of voor het gebruik van energie maar ook voor de zorg. Als het ons lukt om duurzame
zorg te ontwikkelen, dan verspillen we minder geld in de zorg en maken we de wereld een stukje mooier
voor onze cliënten. Zo zijn we natuurlijk blij als mensen tevreden zijn met onze hulpverlening. Maar we
zijn pas écht tevreden als onze zorg duurzame effecten heeft. Als onze hulp écht iets verandert in het
leven van mensen. Als de hulp niet alleen nu, maar na vijf jaar, na tien jaar, nog steeds effect heeft.
Verschillende onderzoeken laten zien dat duurzame resultaten binnen het huidige zorgstelsel nog altijd
moeilijk te realiseren zijn. Uit het onderzoek ‘Troubled girls, troubled futures’4 komt bijvoorbeeld naar in
de problemen zitten. Onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld5 laat ook zien
dat geweldspatronen in gezinnen niet eenvoudig te doorbreken zijn. Ondanks hulpverlening is er nog
steeds veelvuldig sprake van geweld. Verder blijkt steeds weer dat complexe en ernstige problemen van
de ene generatie op de andere generatie worden overgedragen. Daarom is het van belang om ook voor
seksuele uitbuiting, gedwongen prostitutie, mensenhandel. Het CKM gaat de strijd aan tegen mensenhandel. No one

shall be held in slavery or servitude. Het CKM werkt onder meer samen met Terre des Hommes en Defence for
Children en wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, Porticus, JanIvo etc.
Fier werkt verder samen met onder meer Femmes For Freedom, Women Inc., Girls not Brides. Ook willen we de
komende tijd onderzoeken hoe we kunnen samenwerken met Stichting Vluchteling en de Dr. Denis Mukwege
Foundation. Fier zal haar NGO-functie en de samenwerking met andere NGO’s verder versterken.
4
5

Krabbendam 2016
Verwey Jonker instituut 2014
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de zorg concepten als ‘cradle to cradle’ en ‘de circulaire economie’ uit te werken. Voor ons is de kracht
van een circulaire aanpak dat we het in één keer goed doen, dat we uitgaan van kwaliteit, positiviteit,
effectiviteit en resultaat op lange termijn.
Duurzame zorg
Duurzame zorg vraagt om nieuwe concepten van gezondheid waarin het functioneren van mensen
centraal staat. De focus moet verschuiven van gedragsproblemen, ziekten, stoornissen en beperkingen
naar veerkracht en eigen regie. Gezondheid gaat om de vraag of mensen zich kunnen aanpassen aan
verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te handhaven of te hervinden in lichamelijk,
geestelijk en maatschappelijk opzicht. Het gaat om het dynamische vermogen van mensen om adequaat
om te (leren) gaan met ziekte of beperkingen.6 Hulpverlening en behandeling zullen zich daarom niet
uitsluitend richten op het behandelen van ziektes, stoornissen en gedragsproblemen. Of op begeleiding
bij beperkingen. Hulpverlening en behandeling moeten er uiteindelijk aan bijdragen dat mensen zich
staande kunnen houden met hun (eventuele) problemen, stoornissen en beperkingen in het alledaagse
leven.
Daarom kijken wij naar de mens als geheel. Wij stimuleren mensen hun mogelijkheden te onderzoeken
en hun dromen waar te maken. Bij Fier ligt het accent op de toekomst, op ambities en dromen. Daarom
zijn maatschappelijke participatie, onderwijs en werk bij Fier minstens zo belangrijk als hulpverlening en
behandeling.


De focus moet verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag - Het functioneren van mensen moet
centraal komen te staan als maat voor de volksgezondheid. Dat impliceert een benadering die uitgaat van
mogelijkheden van individuen en hoe deze het best kunnen worden ondersteund, niet alleen vanuit de
(geestelijke) gezondheidszorg maar ook vanuit andere domeinen. [Commissie Kaljouw]



Positieve gezondheid - Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht
van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. [Huber 2011]



Veerkacht vanuit ecologisch perspectief - De capaciteit van een jongere, de kwaliteit van de omgeving en
onderlinge relaties bepalen hoe iemand met tegenslagen omgaat. De hulp voor jongeren is gericht op alle
interacties van het gezin in en met zijn omgeving. [Ungar 2011]

Hulpverlening en behandeling moeten daarom steeds gekoppeld zijn aan het dagelijks functioneren. Het
gaat er niet zozeer om of mensen 100% genezen zijn of geen problemen meer hebben. Dat is een
utopie. Iedereen heeft wel iets. Het gaat erom dat mensen de regie hebben over hun eigen leven, een
evenwicht kunnen bewaren, hun ambities kunnen realiseren. Problemen, aandoeningen, stoornissen en
beperkingen moeten hanteerbaar zijn. Dit is forse verschuiving van het perspectief voor hulpverleners en
behandelaars: het gewone leven als uitgangspunt nemen. Dit perspectief behoeft blijvend aandacht. Fier
heeft de ambitie om al haar professionals op dit punt bewust bekwaam te maken. Vanaf 2016 heeft Fier
een afdeling Maatschappelijke Participatie waarmee hulpverleners en behandelaars samen kunnen
werken op het terrein van participatie c.q. ‘mee doen’.
De expertgroep BGJZ7 pleit in het kader van de transformatie voor een verschuiving van het institutioneel
perspectief naar een gemeenschapsperspectief.8 Dit ondersteunt en versterkt de ontwikkelingen bij Fier.

6

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Zorginstituut Nederland [Commissie Kaljouw, 2015]

7

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC)

8

Passende zorg en behandeling voor jeugdigen. Expertgroep BGJZ, maart 2017
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Institutioneel perspectief

Gemeenschapsperspectief



Nadruk op symptoomvermindering



Nadruk op versterking jeugdige



De beslissing wordt vanuit de hiërarchie verwacht



Meer autonomie voor individuele behandelaar



Gestandaardiseerde behandelingen voor individuen



Meer individueel afgestemde zorg en behandeling

en groepen



Gebruiker benaderen vanuit thuis- en gezinscontext



Hulpgebruikers zien in de instelling



Richten op behoeften en doelen van jeugdige en



Richten op symptomen en controle van gedrag



Begeleiden vanuit beleid en procedures



Behandelaar bepaalt beleid



Sterker geloof in meer hoog specialistische

gezin


Reageren op veranderende behoeften en doelen van
de samenleving



behandelingen

Nadruk op gesprek en gedeelde beslissing [tussen
professionals en tussen professionals en cliënt]



Combineren van sociale, psychologische en medische
interventies

Verder betekent duurzame zorg voor ons: een duurzame organisatie van zorg en welzijn, het sociaal
domein. Wij zien de mens als één geheel en behandelen hem/haar ook als zodanig. Daarom gaan we uit
van de gehele context. We willen mensen ontmoeten: kinderen, jongeren, mannen en vrouwen; als
individu en als onderdeel van de systemen waarvan ze deel uitmaken: partner, gezin, familie, vrienden.
Het is geen geheim dat het werkveld versnipperd en verkokerd is. Een holistische benadering vraagt om
ontkokering. Ons specialisme gaat dwars door alle sectoren heen. Onze professionals nemen een
maatschappelijk vraagstuk als uitgangspunt in plaats van de sector waarin ze werkzaam zijn.
Professionals zijn niet verantwoordelijk voor één taak, maar zijn als team verantwoordelijk voor het
eindresultaat. Namelijk dat het geweld stopt, niet alleen op de korte, maar vooral ook op de lange
termijn; dat mensen (weer) kunnen participeren in de samenleving. Dit kan alleen als we verder kijken
dan ons eigen specialisme en vakgebied, onze eigen taak, onze eigen organisatie. Dit kan alleen als we
de krachten bundelen.
Duurzame zorg betekent ook dat we steeds weer zullen inspelen op ontwikkelingen in onze omgeving.
Nieuwe problemen vergen nieuwe oplossingen. Kenmerkend voor Fier is dat we ontwikkelen van ‘klein
naar groot’. Van casus naar beleid. Nieuwe ontwikkelingen betekenen nieuwe wegen. We nemen onze
kennis mee, en voegen daar steeds weer iets aan toe. Een voorbeeld? Het eerste geradicaliseerde meisje
dat bij ons werd aangemeld, tegengehouden bij de Syrische grens … Dat betekende een nieuwe
uitdaging. Nieuwe samenwerkingspartners. Zoals de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en
Veiligheid (NCTV). Er bleek een grote behoefte aan ondersteuning bij gezinnen waarin kinderen snel
radicaliseren of al uitgereisd zijn. Anderhalf geleden zijn we gestart met een landelijk werkend en
outreachend team ‘Familieondersteuning’. Zo ontwikkelen wij ons en blijven wij openstaan voor
innovatie. Niet alleen in de theorie, maar vooral in de hardnekkige praktijk.
Klimaat en milieu
Fier kiest voor duurzaamheid, ook als het gaat om ons milieu. Dat doen we op diverse manieren. In ieder
geval door te investeren in gebouwen die energiezuinig of energieneutraal en waterbesparend zijn. In
ons vak is huisvesting en de relatie met onze fysieke omgeving van cruciaal belang. Onze panden zijn
energiezuinig, we zijn zuinig met grondstoffen, vriendelijk voor levend materiaal. We stimuleren het
gebruik van biologisch eten. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan de circulaire economie.
Voorkomen dat de aarde uitgeput raakt.
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Dat doet Fier als bedrijf maar dat doen we ook door in onze voorzieningen biologisch vlees te eten en
één keer per week vegetarisch te eten. We vinden het belangrijk dat de meisjes en jonge vrouwen die bij
Fier zijn opgenomen nadenken over deze vraagstukken. Dat hoort bij hun ontwikkeling. Jij kunt het
verschil maken. Leren dat je zelf het verschil kunt maken. Als 17.000.000 Nederlanders biologisch vlees
eten en vaker vegetarisch eten dan heeft dat een enorme impact.
We maken gebruik van de mooie dingen om ons heen: kunst, planten en dieren, sport en beweging. Voor
ons is ‘groen’ geen bijproduct. Het is een essentieel onderdeel van ons werk. En: juist hier kunnen we de
verbinding leggen met totaal andere sectoren in het maatschappelijk leven. Samen met vrijwilligers,
kunstenaars, het bedrijfsleven, de overheid en vele anderen willen we de wereld steeds een beetje
mooier en prettiger maken.
Dijkstra Draisma en het Wetterskip zijn klimaatpartners van Fier. Met deze twee bedrijven zijn we de
uitdaging aangegaan. We hebben de handen ineen geslagen om een energieneutraal en waterbesparend
gebouw te realiseren: het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel aan de Holstmeerweg in
Leeuwarden. Met het Wetterskip is ook een akkoord gesloten over [toekomstige] levering van biogas aan
de Veilige Veste in Leeuwarden.
Van ‘hebben’ naar ‘zijn’
In een zich lineair ontwikkelende economie raken grondstoffen uitgeput. We zullen bewust en zorgzaam
om moeten gaan met grondstoffen. Een (zorg)economie waarin niet langer de relatie tussen mens en
geld centraal staat, maar de relatie tussen mens en aarde. Een relatie die gekenmerkt wordt door balans,
respect en wederkerigheid. Eigenaar ergens van zijn moet niet langer gelijk staan aan iets hebben maar
aan verantwoordelijkheid nemen. De nadruk verleggen van ‘hebben’ naar ‘zijn’. Dit vraagt om een
moeilijke maar uitdagende verandering.
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3.

Residentiële en klinische functies: High Intensive Care & High Safety [HIC & HS]

Fier neemt jongeren en volwassenen op met zeer complexe problematiek op vrijwel alle levensterreinen.
De problemen zijn hardnekkig waardoor er sprake is van een hoog risico op revictimisatie, recidive en
intergenerationele overdracht. Klachten, problemen en stoornissen in het psychiatrische spectrum
maken vrijwel zonder uitzondering deel uit van de problematiek. Zij hebben verder een hoge mate van
bescherming nodig. Enerzijds om te voorkomen dat ze gevonden worden door diegenen die hen
bedreigen, gebruiken en misbruiken; anderzijds om te voorkomen dat ze zichzelf in gevaar brengen.
Bestaande concepten van veiligheid en bescherming bleken niet toereikend. Als antwoord hierop heeft
Fier een alternatief ontwikkeld: onze landelijke specialistische functies werken vanuit het High Intensive
Care & High Safety concept. In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van het HIC & HS
concept. De afgelopen twaalf jaar heeft Fier de volgende specialistische landelijke functies ontwikkeld:
- de zeer specialistische landelijke functies die zijn opgenomen in het Landelijk Transitie Arrangement
(LTA) Jeugd: Asja, Metta, Zahir, Gaja en het LeerHuis;
- de kliniek voor tienermoeders en hun kinderen: EVI;
- de voorzieningen voor volwassenen (en hun kinderen) die op de vlucht zijn voor geweld in
afhankelijkheidsrelaties of internationale mensenhandel: Blijf plus en RENA;
- het Familiesteunpunt Radicalisering en het de-radicaliseringsprogramma Exits9
- Chatfunctie voor jongeren en online behandeling
- Advies en consultatiefunctie op het terrein van loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld en
(vroegkinderlijke en complex) trauma.
In bijlage 3 wordt per functie een korte toelichting gegeven.
De VNG erkent de zorgprogramma’s Asja, Zahir, Metta, Gaja en LeerHuis als zeer specialistische landelijke functies en
heeft deze opgenomen in het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) Jeugd. De VNG heeft namens alle Nederlandse
gemeenten een raamcontract afgesloten met Fier voor deze functies. Minderjarigen uit heel Nederland kunnen van dit
landelijk aanbod gebruik maken.
GGZ Nederland erkent Fier als landelijk werkende GGZ instelling met een last resort-functie en een kennisfunctie.
De erkenningscommissie interventies van het NJI heeft het zorgprogramma Asja, als eerste - en vooralsnog enige –
zorgprogramma, dat uit meerdere interventies bestaat, erkend en opgenomen in de databank effectieve
interventies.10 Asja is een zorgprogramma voor meisjes die slachtoffer zijn van een loverboy of het risico lopen hier
slachtoffer van te worden. Fier zal haar overige zorgprogramma’s eveneens ter beoordeling aan de
erkenningscommissie voorleggen. Het betreft: het zorgprogramma Zahir, dat zich richt op meisjes en jonge vrouwen
die slachtoffer zijn van eer gerelateerd geweld; en het zorgprogramma Metta, dat zich richt op meisjes en jonge
vrouwen die kampen met de gevolgen van (vroegkinderlijke of complexe) traumatisering als gevolg van
verwaarlozing, seksueel misbruik en mishandeling.

High Safety: niet opsluiten, wel beschermen
Fier biedt een uniek veiligheidsniveau voor bedreigde en getraumatiseerde jonge mensen in de leeftijd
van 12 tot en met 23 jaar. Fier is gespecialiseerd in veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging.

9

http://familiesteunpunt.nl

10 Het erkenningstraject is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het
RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) en MOVISIE.
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Daarvoor werken we intensief samen met (gespecialiseerde diensten van) politie en OM. Voor plaatsing
van jongeren en (jong) volwassenen is geen rechterlijke machtiging nodig. Onze aanname is dat 80% van
de meisjes die gesloten wordt geplaatst, zich zou kunnen handhaven in een open setting waarin gewerkt
wordt vanuit het high intensive care & high safety concept. Het is een (kind)vriendelijk en traumasensitief
concept waarin geen hertraumatisering plaatsvindt door repressie, het ’s nachts opgesloten zijn, isoleren
et cetera. Hiermee heeft Fier een alternatief ontwikkeld voor de gesloten jeugdzorg. Bovendien is de 18jarigen grens geen issue: zowel minderjarigen als meerderjarigen kunnen geplaatst worden. Fier biedt
bescherming en veiligheid door:


een uniek zorgconcept dat gericht is op echt contact, nabij-zijn en relatievorming11;



direct, op basis van diagnostiek, de problematiek en stoornissen in kaart te brengen, zodat bekend is
waar de triggers zitten bij meiden om bijvoorbeeld weg te lopen, contact te leggen met ‘foute’
vrienden etc. en hier preventief op ingespeeld kan worden;



kleine signalen van beginnende escalatie of terugval herkennen en er op anticiperen zodat zaken niet
escaleren;



unieke zorgarchitectuur - een gebouw dat specifiek ontworpen en gebouwd is voor deze doelgroep een hoog veiligheidsniveau door kogelvrij- en slagvastglas, 360 graden camerabewaking en andere
veiligheidsmaatregelen, dat tegelijkertijd een vriendelijke en warme uitstraling heeft;



zeer nauwe samenwerking met de plaatselijke politie en afspraken met de meldkamer dat er direct
uitgerukt wordt na een melding van Fier;



zeer nauwe en geprotocolleerde samenwerking met politie en OM en met speciale politie-eenheden
zoals het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld, de KMAR etc. waarbij – op indicatie –
screening en (inter)nationaal onderzoek plaatsvindt door de politie naar de geweldsdreiging; op basis
van screening en onderzoek brengen de gespecialiseerde politie-eenheden advies uit over het niveau
van bescherming dat noodzakelijk is;



zeer nauwe samenwerking met het Stelsel Bewaken en Beveiligen van het OM (het hoogste
beschermingsniveau in Nederland);



naast reguliere verwijzingen plaatst Fier kinderen, jongeren en volwassenen op verzoek van politie,
het Openbaar Ministerie en het Stelsel Bewaken en Beveiligen (SBB).

High Intensive Care
Bij complexe en ernstige problematiek is er sprake van een combinatie van problemen in het hier en nu
en van onderliggende instandhoudende problemen. Fier is gespecialiseerd in het integraal behandelen
van onderliggende en bovenliggende problematiek.12 Daarnaast maken onderwijs, werk en andere
vormen van maatschappelijke participatie deel uit van het High Intensive Care & high Safety concept.
Immers, als jongeren of (jong) volwassenen na een intensief behandeltraject weer klaar zijn om de
samenleving in te gaan en ze zijn niet naar school geweest of ze hebben geen startkwalificatie, dan
beginnen ze direct met een achterstand. De kans dat ze opnieuw in de problemen komen is dan groot.

11

Onderzoeksrapport Leef- en Leerklimaat bij Fier, Dr. G.H.P. van der Helm, F. Bekken, B. Doornbos, 2017

12

Doorgaans richten de jeugdzorg, opvangvoorzieningen, het maatschappelijk werk en dergelijke zich op de

bovenliggende problematiek en is er geen behandeling van de onderliggende in stand houdende problematiek. Of er
wordt behandeling geboden voor de onderliggende problematiek zonder aandacht te besteden aan de problemen in
het hier en nu. Zo kunnen successen op het ene terrein makkelijk onderuit gehaald worden door problemen op het
andere terrein.
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Verder werkt Fier systeemgericht. De focus is niet alleen gericht op de cliënt maar ook op de vraag hoe
alle betrokkenen weer veilig verder kunnen. Hoe recidive, revictimisatie en intergenerationele overdracht
voorkomen kunnen worden. Daarom wordt het hele systeem bij de hulpverlening betrokken.
Onderzoek (Weisz 2012) laat zien dat een enkele interventie maximaal 20% effect kan hebben en in
klinische groepen is het effect hiervan vaak nog minder. We maken daarom onderscheid in eerste,
tweede en derde graad strategieën, die samen een beter behandelresultaat opleveren. Om de
behandeling te laten slagen zijn goed doordachte interventies op alle drie de niveaus noodzakelijk, die
elkaar versterken: een positief en ontwikkelingsgericht leefklimaat op de groep en leerklimaat op school
(1e graadstrategie); gekoppeld aan methodische interventies op groepsniveau (2e graadstrategie); en
specifieke interventies op individueel en systeemniveau gericht op traumaverwerking, versterking
zelfbeeld, toename weerbaarheid, basisbehoeften, herstel van relaties en vermogen tot het aangaan van
gezonde interacties en relaties (3e graadstrategie).
Een positief leef- en leerklimaat heeft een positief effect op de autonome motivatie voor behandeling en biedt
mogelijkheden voor groei, ontwikkeling en actieve coping. Eerste graad strategieën betreffen:
-

veiligheid, nabijheid en bescherming;

-

structuur zonder repressie;

-

lotgenotengroepen helpen bij de acceptie van trauma’s, het ontwikkelen van een moreel kompas en het versterken
van de persoonlijkheid;

-

ontwikkeling en groei op cognitief, sociaal en emotioneel vlak en qua persoonlijkheidsontwikkeling
(toekomstgericht).

2e graad strategieën betreffen methodische groepsinterventies. De meisjes en jonge vrouwen laten zien dat zij - door
hun ervaringen - zich niet goed kunnen inleven, en dat hun sociaal-emotionele vaardigheden onvoldoende zijn. Het
gedrag dat daaruit voortkomt wordt vaal als negatief benoemd en roept al snel sanctionering en begrenzing. Terwijl
de meiden het juist nodig hebben dat ze worden begrepen en constructief worden begeleid in het omgaan met hun
problemen en vragen. Morele ontwikkeling komt op gang met professionals die een rolmodel zijn. Het persoonlijke
domein maakt onderdeel uit van de behandeling. Bijvoorbeeld praten over seksuele moraal. Interventies zijn gericht
op autonomie, contact groei en ontwikkeling. Professionals hebben een vragende manier van begeleiden: Wat is er
met je gebeurd? Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Waar wil je naar toe? Hoe kan ik je daarbij helpen?
De 3e graad strategie richt zich op de unieke individuele en systeemsituatie van een meisje. Dus gepersonifieerd. Het
vertrekpunt zijn de basisbehoeften van het meisje, samen met haar (on)mogelijkheden. De interventies kunnen
gericht zijn op specifieke klachten, problemen, trauma’s, veiligheid, verlofplan, onderwijs, vrije tijdsbesteding et
cetera.

Fier ervaart een grote urgentie bij het ontwikkelen van adequate vormen van vervolgzorg. Jongeren niet
loslaten. Er bij zijn als er een terugval is. Zorgen dat ze niet te diep vallen en ze weer op hun benen
terugzetten. Totdat ze zelf hun evenwicht kunnen bewaren. Bij het - samen met partners - ontwikkelen
van vervolgzorg heeft de komende jaren een hoge prioriteit. Fier wil in Rotterdam-Rijnmond,
Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Groningen, Friesland en Zuid-Limburg aan de slag met het
ontwikkelen van vervolgzorg. Daarom zoekt Fier duurzame samenwerking met de lokale zorg, inclusief
wijk- en gebiedsteams.
Mensen horen thuis. En zeker kinderen.
Mensen horen thuis. En zeker kinderen. Fier zal daarom blijven werken aan het verminderen van de
noodzaak van klinische capaciteit. Dat kan door het verkorten van de opnameduur en te investeren in
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hoogwaardige vervolgzorg. Verder wil Fier dat mensen die het specialisme van Fier nodig hebben eerder
worden aangemeld. Nu worden ze vaak pas aangemeld als alles al geprobeerd is en niets heeft
geholpen. Of als er zeer ernstige crisissen zijn. We moeten van ‘stepped care’ naar ‘matched care’.
Direct de juiste zorg. Specialisme eerder inzetten is effectiever en efficiënter. Ofwel: de resultaten zijn
gewoon beter. En dat is waar het over moet gaan in de zorg. Maar klinische capaciteit kun je het beste
afbouwen door te investeren in kwetsbare gezinnen, zodat ook de kinderen uit deze gezinnen een stevig
fundament krijgen. Dit zijn grote uitdagingen.
De toekomst van de zeer specialistische landelijke functies
Op het moment dat de decentralisaties werden doorgevoerd, is het landelijk transitie arrangement (LTA)
jeugd in het leven geroepen voor zeer specialistische functies die wel noodzakelijk zijn maar niet in
iedere jeugdhulpregio beschikbaar zijn. Ook voor volwassenen zijn afspraken gemaakt over de
financiering van deze landelijke functies. Niet voor niets is de naam ‘landelijk transitie arrangement’
gekozen. Men wist niet goed hoe deze functies (voorzieningen) gepositioneerd moesten worden in het
zorglandschap. Een transitie arrangement gaf ruimte om daar over na te denken. Nu, tweeëneenhalf jaar
later, is men er nog steeds niet over uit. Wat echter steeds duidelijker wordt, is dat gemeenten er van af
willen. Veel gemeenten willen hun eigen inkoop regelen en willen niet gebonden zijn aan landelijke
raamcontracten met zorgaanbieders, die via de VNG lopen. Wat ook steeds duidelijker wordt is dat lokale
overheden zich vooral focussen op brede generieke afspraken met (jeugd)zorgaanbieders.
Specialistische functies vormen geen onderdeel van de aanbesteding of de inkoop. Fier zal daarom de
komende jaren stevig inzetten op de positionering van de zeer specialistische functies in het
zorglandschap.
De vraag is opportuun of landelijke functies niet ‘gewoon’ landelijk ingekocht moeten worden door het
ministerie van VWS bijvoorbeeld. De Kindertelefoon is een mooi voorbeeld. Het idee was dat deze functie
door alle 388 gemeenten betaald zou gaan worden. Dit is niet gelukt. Uiteindelijk moest VWS de
financiering op zich nemen. Wij zullen onderzoeken in hoeverre deze constructie ook mogelijk is voor
onze landelijke functies.
Het is daarnaast belangrijk dat Fier haar zeer specialistische landelijke functies in meer regio’s gaat
aanbieden. Mochten de landelijke raamcontracten in 2020 komen te vervallen dan kan Fier in ieder geval
in meer regio’s inkoopafspraken maken voor deze functies. Het is daarom belangrijk dat de Veilige Veste
in Rotterdam zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Vanuit dit perspectief is de samenwerking met SJSJ en
Xonar in Limburg relevant omdat we samen met hen werken aan een integraal zorgtraject voor
slachtoffers van loverboys. Dat geldt ook voor onze samenwerking met Spirit en Family Supporters in
Amsterdam.
Een laatste optie is dat het LTA een permanent karakter krijgt.
Fier zal over de verschillende opties met relevante partijen in gesprek gaan. Ook zal zij de positionering
van de zeer specialistische zorg agenderen bij ouderverenigingen, de branche-organisaties, beleid,
politiek en belangrijke sleutelfiguren, zoals de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld
tegen Kinderen, bij de Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman. In 2018 wordt de nieuwe
Jeugdwet geëvalueerd. Eveneens een goed moment om aandacht te vragen voor dit thema.
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4.

Ambulant

Fier wil haar ambulante, integrale en outreachende zorg versterken. In een tijd waarin zoveel accent ligt
op het ontwikkelen van alternatieven voor de 7x24 uurs zorg, zullen we innovatieve zorgconcepten
moeten ontwikkelen die daarop inspelen. Fier gaat daarom haar ambulante aanbod (door) ontwikkelen
en versterken in de regio’s Friesland, Groningen, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en
Haaglanden. Belangrijk is om zo dicht mogelijk bij de cliënt te werken. In Friesland onderzoeken we de
mogelijkheid om onze integrale teams regionaal in te bedden. Daarbij is het ook van belang om
ambulante en residentiële trajecten meer met elkaar te verbinden: voorzorg en vervolgzorg. Ambulante
zorgtrajecten met korte opnames al dan niet in nauwe samenwerking met ketenpartners.
Er eerder bij zijn
We willen er eerder bij zijn. Hoe kunnen we de jeugdhulp, het sociaal domein en de ggz zo inrichten dat
we eerder in actie komen? Kinderen die in (zeer) kwetsbare gezinnen opgroeien blijven onzichtbaar in
ons systeem van jeugdhulp en jeugd ggz. Daarom zal Fier de komende jaren focussen op kwetsbare
gezinnen met kinderen in de leeftijd van -9 maanden tot en met vijf jaar en hun ouders. We móeten er
eerder bij zijn. We willen dit bereiken met onze integrale teams die nauw aansluiten op de nulde en
eerstelijnszorg. Daarnaast door het participeren in de MDA++ teams13.
Inzichten uit onderzoek
We willen onze hulp steeds verder verbeteren. Daarom zullen we de komende jaren Inzichten uit recent
onderzoek integreren in onze intensieve ambulante hulpverlening en behandeling. Daarbij focussen we
op onderstaande inzichten.
De allerkleinsten in geweldssituaties. We denken vaak dat kinderen ‘er wel over heen groeien’. Een andere
hardnekkige ‘denkfout’ is dat als er geen duidelijke signalen zijn bij het kind, er niets aan de hand is. Blootstaan aan
kindermishandeling levert kwetsbaarheden op die gedurende de rest van het leven het functioneren ernstig kunnen
beperken.14 Voorkomen van elke vorm van kindermishandeling telt. Wanneer het lukt om het aantal ervaringen van
kindermishandeling bij een kind te beperken, levert dit een gezondheidswinst op voor de rest van het leven.

Stress die samengaat met structurele armoede en schulden heeft een vergelijkbaar effect als
traumatische stress. Dit geldt ook voor andere praktische problemen, zoals huisvestingsproblemen.
Zolang er hoge niveaus van stress zijn in een gezin slaat behandeling niet of minder goed aan. Daarom
moet praktische hulp aan de basis van de hulpverlening en de behandeling liggen.
Er is nog weinig kennis en deskundigheid beschikbaar over de vraag hoe geweld in gezinnen structureel gestopt kan
worden (duurzame veiligheid). Onderzoek laat zien dat ook na interventies van politie en Veilig Thuis het geweld vaak
gewoon door gaat maar dat de betrokken hulpverleners hier niet van op de hoogte zijn. Hierdoor kan het gebeuren
dat er (trauma)behandeling plaatsvindt terwijl mensen nog steeds te maken hebben met partnergeweld. Anderzijds

13

De Multidisciplinaire Aasnpak (MDA++) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en

justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. De aanpak is multisectoraal, multidisciplinair.
14

Lanius, Ruth A., Eric Vermetten en Klare Pain. The Impact of Early Life Trauma on Health and Disease. The Hidden

Epidemic. Cambridge Medicine. 2010
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laat onderzoek zien dat zodra het geweld stopt de traumaklachten van kinderen verminderen. Het is belangrijk dat we
adequate aanpakken en methodieken ontwikkelen om de cyclus van geweld in gezinnen duurzaam te stoppen.

Onderzoek laat verder zien dat mensen die (al jong) te maken hebben gehad met geweld een verhoogd
risico hebben op revictimisatie en recidive. We willen meer grip krijgen op het doorbreken van de cyclus
van revictimisatie en recidive. Ons doel: voorkomen dat kinderen, jongeren en volwassenen steeds
opnieuw in geweldssituaties belanden.
Ambities in de ambulante sfeer
In de ambulante sfeer hebben we de volgende ambities.

High Intensive care & High Safety in de ambulante setting - Fier wil in de komende periode het high
intensive care & high safety concept ontwikkelen voor de ambulante setting. De integrale
multidisciplinaire ambulante teams in Friesland, Groningen en Rotterdam krijgen een opdracht in het
ontwikkelen van HIC & HS in de ambulante setting.

GIA & Infants - We ontwikkelen de komende jaren een specifieke Infant Mental Health-aanpak voor
kleine kinderen die opgroeien in de context van geweld. In Rotterdam heeft Fier het team Kwetsbare
Gezinnen dat – samen met de onderzoeksgroep van Fier – aan de slag gaat met het HIC & HS concept
voor de allerkleinsten. De Adessium Foundation, de gemeente Rotterdam, De Friesland Zorgverzekeraar
en Zilveren Kruis hebben middelen beschikbaar gesteld voor methodiekontwikkeling en onderzoek.

Pubers en adolescenten - Naast gezinnen met kinderen blijven pubers en adolescenten met
geweldservaringen in alle regio’s speerpunt bij Fier. Kinderen die zich in deze levensfase los moeten en
willen maken van volwassenen en tegelijkertijd niet altijd kunnen inschatten of iets oké is of niet oké is,
veilig of niet veilig. Daarnaast speelt bij een groot deel van deze groep mee dat zij eenzaam zijn. Dit
maakt dat zij ook eerder geneigd zijn verkeerde keuzes te maken, waar zij voor behoed dienen te
worden.

MDA++ - Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld is complexe en vaak hardnekkige
problematiek. Elke gemeente kent gezinnen waar meerdere problemen spelen: verslaving, schulden,
verwaarlozing van de kinderen, ouders die elkaar slaan. Als de politie op de stoep staat, vormt het gezin
een gesloten blok: ‘Niets aan de hand’. Hoe doorbreek je dit patroon dat vaak van generatie op generatie
doorgaat? De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze, die door de VNG15
omarmd is en in de vorm van een landelijke opdracht aan alle gemeenten geadresseerd is. MDA++ biedt
een afgestemde, geïntegreerde aanpak voor individuen en gezinnen die, door de beperkingen van elk
systeem en elk beschikbaar standaard behandelaanbod, tussen wal en schip vallen. De MDA ++ aanpak
brengt psychosociale, ggz, medische, forensische en justitiële specialisten samen ten behoeve van de
aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Een team van deskundigen, met een
centrale rol voor Veilig Thuis en direct verwante (specialistische) ketenpartners, doet gecoördineerd en
gefaseerd onderzoek, biedt hulp na acuut ernstig (seksueel) geweld, maakt een gezamenlijke analyse en
een plan van aanpak om herhaald en structureel geweld te stoppen. De betrokkenen en hun gezinsleden
beslissen mee. De ambitie van MDA++ is het (achtereenvolgens) realiseren van: 1) directe veiligheid; 2)

15

‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’, S. van Arum en L. Vögtlander,

2016.
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stabiele of structurele veiligheid in de relaties; 3) herstel (van trauma’s) en van ontwikkelkansen; en 4)
participatie (toekomst) en kwaliteit van leven voor kinderen en volwassenen. De uitvoering van de zorg
gebeurt door wijk- en gebiedsteams en de gespecialiseerde zorg. Wie dat zijn, is afhankelijk van wat er
moet gebeuren. Een MDA++ team volgt de resultaten, want als men te vroeg loslaat, bereikt men
uiteindelijk niets.

Asielzoekers, vreemdelingen, statushouders & intercultureel werken - Fier focust op de meest kwetsbare
groepen in de Nederlandse samenleving. Tot die groep horen ontegenzeggelijk asielzoekers,
vreemdelingen en statushouders. Hun problematiek is complex: velen zijn getraumatiseerd en
ontheemd. Daar komen langdurende en frustrerende asielprocedures bovenop. Fier biedt residentiële,
klinische en ambulante zorg aan deze doelgroepen. De komende jaren wil Fier meer accent gaan leggen
op intercultureel werken én op de professionalisering van de hulpverlening aan deze groepen: wat houdt
intercultureel werken in en wat zijn de methodische implicaties hier van?

Digitale Veilige Veste
Fier wil ook digitaal bijdragen aan preventie, ondersteuning en behandeling. Chat met Fier biedt
jongeren online de mogelijkheid om in contact te komen met hulpverleners van Fier: ’s avonds en ’s
nachts. Want dan hebben jongeren daar het meeste behoefte aan. We hebben de ambitie om de
komende jaren onze online functies verder uit te breiden: de chatfunctie, online behandeling, online
informatie, online cursussen en online zelfhulp. We willen over een aantal jaren een digitale Veilige Veste
(vestiging) gerealiseerd hebben.
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5.

Professionele & methodische uitdagingen

In de wereld van zorg en welzijn is er sprake van veel impliciete en expliciete verwachtingen van cliënten
en professionals. Zo hebben veel professionals geleerd dat cliënten een hulpvraag moeten hebben,
gemotiveerd moeten zijn. Als cliënten niet reageren op brieven of uitnodigingen zijn ze niet gemotiveerd
en wordt hun dossier gesloten. Een deel van de cliënten van Fier heeft wel hulp nodig maar heeft ook
grote weerstand tegen hulpverlening; is bang voor professionals en instanties. Bij deze cliënten kunnen
we er niet (altijd) van uitgaan dat zij zelf met een hulpvraag komen; moeten we beginnen met
vertrouwen winnen; moeten we bij hen thuis langs gaan; moeten we andere benaderingen uitproberen.
Een ander voorbeeld. Van professionals wordt doorgaans verwacht dat ze ‘hun’ cliënten niets geven. Dat
zou afhankelijkheid in de hand werken en de hulpverlenings- of behandelrelatie verstoren. Maar waarom
zou je de kinderwagen - die je buurvrouw over heeft - niet geven aan een vrouw die met twee kleine
kinderen van € 48,- in de week moet leven? Hoe geven we invulling aan het Fier-DNA vanuit het
perspectief van de hulpverleningsrelatie? Hoe gaan wij met kinderen, jongeren en volwassenen om die
geen doorsnee cliënten zijn? Waar willen we elkaar op aanspreken? Deze discussie willen we de komende
tijd voeren.
Professionele uitdagingen
Fier zal onderstaande concepten nader uitwerken, doorontwikkelen en (verder) integreren in de zorg


Toekomst: doorbreken van (intergenerationele overdracht van) (kans)armoede; kansen creëren; mee doen;
participeren; van betekenis zijn; betekenisgeving.



Onderwijs: lol in leren; weten wat je wilt; waar ben je goed in; waar word je blij van; wat vind je leuk; ambitie
stimuleren; traumasensitief onderwijs; er uit halen wat er in zit; wegwerken van achterstanden; behalen van een
diploma/startkwalificatie; stages; werkervaring op doen; motivatie voor werk; vinden en behouden van werk.



Functioneren: intrinsieke motivatie; persoonsvorming; eigen regie; balans weten te handhaven met je sterke en
zwakke kanten; hulp/steun kunnen en durven vragen; sociaal en familienetwerk.



Trauma: werken met concepten als vroegkinderlijke traumatisering/developmental trauma disorder; complex
trauma; en de gevolgen op ontwikkeling; emotieregulatie; zelfbeeld; wereldbeeld.



Geweld: oog voor directe veiligheid; duurzame veiligheid; doorbreken patroon van revictimisatie en recidive;
doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld; herstel van de gevolgen van recent geweld en geweld
dat eerder in het leven plaatsvond.



Praktische hulp: stress als gevolg van praktische problemen zoals huisvestingsproblemen, armoede en schulden.



Vervolgzorg: gericht op het opvangen van eventuele terugval en het weer rechtop zetten na een terugval;
ondersteunen bij het realiseren van ambities.

Methodisch zal aandacht uitgaan naar:


Multidisciplinaire aanpak ++ van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld



Verder professionaliseren van de crisisinterventies



GIA bij infants



Geïntegreerde zorg-onderwijstrajecten



Aanpak van stress door armoede en schulden en andere praktische problemen



Acute en duurzame veiligheid



Developmental Trauma Disorder (vroegkinderlijke traumatisering, complex trauma)



GIA Gezinsbehandeling zowel klinisch als ambulant



Diagnostisch centrum op gebied van GIA



Aandacht voor belemmeringen voor adequate zorg in wet- en regelgeving



Aandacht voor het aanpakken van ongelijkheid, onrecht en onrechtvaardigheid (Sustainable Development Goals)
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6.

Het kapitaal van Fier: onze medewerkers

De wereld om ons heen verandert continu. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ook een sterke HRcomponent; vergrijzing, een dreigend tekort aan talenten op de arbeidsmarkt en toenemende
internationale mobiliteit. De samenleving, de organisatie en medewerkers krijgen andere behoeftes.
Human Being Management
Er is een verschuiving zichtbaar van HRM (Human Resource Management) naar HBM (Human Being
Management). Medewerkers willen en krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid en regie.
Zingeving is belangrijker dan ooit. Dat betekent voor organisaties, dat de focus steeds meer verschuift
richting de medewerker en zijn drijfveren en ambities. Het ontwikkelen van meesterschap en talenten
van medewerkers is cruciaal en maakt onderdeel uit van duurzame inzetbaarheid en sociale mobiliteit.
De uitdaging is daarbij om in bestaande processen efficiëntieslagen door te voeren waarbij ICT
essentieel is. Denk hierbij aan een nieuw HR-systeem waarin medewerkers veel zelf kunnen regelen en
realtime personeelsmanagementinformatie voor leidinggevenden, zodat er actueel inzicht in de situatie
is en tijdig kan worden bijgestuurd. Maar ook de inzet van interne en externe communicatie voor
werving, talentmanagement en werknemersbetrokkenheid.
Fier-DNA & het streven naar een excellent werkklimaat
Elk mens is verschillend en juist die verschillen kunnen ervoor zorgen dat de som meer wordt dan het
geheel der delen. Dat neemt niet weg dat iedere medewerker van Fier moet beschikken over een aantal
basiscompetenties en drijfveren. We noemen dat het Fier DNA. Uit analyses blijkt dat met name mensen
die ambitieus, doelgericht, empathisch, energiek, trots en verantwoordelijk zijn floreren binnen onze
organisatie. Medewerkers die beschikken over het Fier DNA willen we duurzaam aan de organisatie
verbinden.
In 2017 is voor de eerste keer een werkklimaat onderzoek geïntegreerd in het leer- en
leefklimaatonderzoek van Fier. Dit vinden we belangrijk omdat een positief werkklimaat bijdraagt aan
een positief leef- en leerklimaat voor onze cliënten. De resultaten van het eerste werkklimaat onderzoek
waren niet slecht maar ook niet bijzonder goed. Fier scoorde gemiddeld, vergelijkbaar met andere
jeugdhulpaanbieders. De komende vijf jaar willen we dat het werkklimaat voor onze medewerkers
substantieel verbeterd. Bij het streven naar excellente zorg voor cliënten past het streven naar een
excellent werkklimaat voor medewerkers. We zullen dan ook intensief in gesprek gaan met
medewerkers: wat hebben zij nodig om volledig tot hun recht te komen, om te kunnen bloeien.
Integrale teams met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid
Om het organisch organiseren zo goed mogelijk te faciliteren, wil Fier met integrale teams gaan werken
waar in principe alle disciplines in vertegenwoordigd zijn. Fier wil het integrale concept verder uitwerken
door residentiële en ambulante teams samen te stellen die bestaan uit specialisten vanuit de
verschillende vakgebieden. Een basisteam heeft optimale mogelijkheden om per cliënt(systeem) de klus
te klaren of met andere woorden de puzzel te leggen: 1) wat is de klus? 2) welke activiteiten zijn nodig?
3) hoe gaan we dat organiseren? Deze kernteams zouden uit plus minus 10 à 15 professionals moeten
bestaan en zoveel mogelijk expertisegebieden moeten vertegenwoordigen. Ze bestaan ook uit een mix
van HBO- en WO_specialisten.

Ons specialisme: specialisten in integraal werken.
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7.

Duurzame samenwerking & strategische allianties

Als organisatie gaan we voor duurzame samenwerking. Duurzaamheid als waarde. Immers, hoe langer je
elkaar kent, hoe meer je met elkaar hebt beleefd en meegemaakt, hoe meer vertrouwen er is, hoe beter
je aan gezamenlijke doelstellingen kunt werken. Dat geldt voor de hulpverlening maar ook voor onze
financiers, onze leveranciers en samenwerkingspartners, voor onze huisvesting, voor fondsen, et cetera.
Bij Fier gaan we relaties aan met mensen en organisaties die bij ons passen. Die, net als wij, gaan voor
de inhoud en authentiek en transparant willen samenwerken. Die willen investeren in echte en duurzame
relaties. Dat we daar elk onze eigen rol in hebben spreekt vanzelf.
Systemic Change
Naast duurzaamheid inspireert het concept ‘systemic change’ ons. We houden ons bezig met grote
maatschappelijke problemen en fundamentele vraagstukken die een inbreuk maken op kinderrechten en
mensenrechten. Het is daarom niet alleen zaak om mensen die kampen met de gevolgen van geweld
hulp te bieden, maar ook om fenomenen als verwaarlozing, misbruik, mishandeling, gedwongen
prostitutie en eergerelateerd geweld de wereld uit te helpen. Wij vinden het daarom belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen, maatschappelijke organisaties en ketenpartners, het bedrijfsleven, fondsen,
serviceclubs, onderzoeksinstituten, hogescholen, beroepsopleidingen et cetera zich verbinden aan het
vraagstuk van geweld in afhankelijkheidsrelaties; willen investeren in een veilige wereld. Hoe meer
maatschappelijke organisaties en bedrijven zich uitspreken, in actie komen, hoe beter dat is. Niets doen
is geen optie. De uitdaging: échte fundamentele veranderingen bereiken. Dat kan alleen samen.
Daarvoor zijn strategische allianties nodig. Samen kunnen we het verschil maken.
De verbinding met de samenleving en het bedrijfsleven is niet iets wat wij ‘er een beetje bij doen’.
Integendeel. Het is onderdeel van de identiteit van Fier. Het is onderdeel van onze filosofie. We willen
deze kant van Fier de komende jaren nog beter positioneren en integreren in de organisatie, in de
bedrijfscultuur. De verbinding met het bedrijfsleven en de samenleving is niet alleen iets van de Raad
van Bestuur of van projectleiders. Het moet onderdeel uit gaan maken van het Fier-DNA.
Multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking in de zorg
Het huidige gefragmenteerde stelsel van zorg, onderwijs en veiligheid is niet toereikend bij complexe
meervoudige problematiek. Daarom werken we in verschillende strategische allianties aan vernieuwende
zorgconcepten.


Friesland
Multi Disciplinaire Aanpak ++ [bij complexe zaken van

Politie, OM, Veilig Thuis, Forensische poli van

kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld]

GGZ Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden

Hoog specialistisch Jeugdhulp

Jeugdhulp Friesland, Alliade/Reik, GGZ
Friesland, VNN.



Rotterdam
Kwetsbaar Ouderschap, kwetsbare gezinnen, Infant Mental

Bureau Frontlijn Rotterdam, AROSA, Bavo

Health

Europoort, Zorgtafel Mensenhandel

Wrap around zorg voor kwetsbare gezinnen
Ambulante zorgtrajecten waar LTA-voorzieningen16 een
vloeiend onderdeel van vormen

16

Landelijk Transitie Arrangement van de VNG
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Friesland en Rotterdam-Rijnmond
Ontwikkelen van een geïntegreerd en traumasensitief

Het Friesland College, RENN4, het Passer

onderwijs-zorg concept

College, IVIO

Amsterdam-Amstelland
Een nieuw concept ter voorkoming van uithuisplaatsing ‘Extra

Family Supporters

Thuis’
Ambulante zorgtrajecten waar LTA-voorzieningen17 een
vloeiend onderdeel van vormen
Wrap around zorg voor kwetsbare gezinnen


Amsterdam-Amstelland
Integreren van specialistische (jeugd)ggz in de

Spirit, Family Supporters

gespecialiseerde jeugdhulp


Zuid-Limburg
Integrale keten voor hulp aan slachtoffers van loverboys in

SJSJ, XONAR, Alterius

Limburg


Landelijk
Ontwikkelen van expertise en begeleidings- en

ARQ, Centrum 45

behandelconcepten op het terrein van (de)radicalisering,
familieondersteuning en terugkeerders (waaronder kinderen)

Samenwerking in het kader van veiligheid en bescherming
Het Verweij Jonker Instituut constateerde dat – ook na een melding bij de politie of Veilig Thuis – het
geweld vaak ‘gewoon’ doorgaat in gezinnen. Zij constateerden tevens dat geweld een hardnekkig
fenomeen is dat om specialistische en langdurige hulp vraagt en zelden in één keer stopt. Verder zien
we dat meisjes en (jonge) vrouwen die bij ons aangemeld worden aangemeld vaak zeer ernstig worden
bedreigd. Daarom werken we intensief samen met (gespecialiseerde diensten van) politie en justitie.
Maar ook politie en justitie plaatsen zeer ernstig bedreigde mensen bij Fier. Onze
samenwerkingspartners zijn onder meer:


Politie en justitie Noord Nederland



Veilig Thuis, Forensische GGZ, Verslavingszorg, Reclassering, etc.



Stelsel Bewaken en Beveiligen



Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld



Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid



Landelijk Officier van Justitie Mensenhandel



Koninklijke Marechaussee

Samenwerking op het terrein van expertise en onderzoek
Fier streeft naar excellente zorg. Duurzame zorg. Fier heeft de ambitie om een leidende positie in te
nemen op haar vakgebied. Dat vraagt om een focus op expertise ontwikkeling en onderzoek. Dat doen
we niet alleen. Vanzelfsprekend werken we met een groot aantal organisaties samen als het gaat om
expertise en onderzoek. Vooralsnog hebben we echter met twee partijen een strategische alliantie
gesloten.


Kompaan & de Bocht is als zorgaanbieder ons ‘tweelingzusje’. We werken en denken vanuit
vergelijkbare concepten. Hierdoor kunnen we de krachten bundelen en gezamenlijk expertise
opbouwen op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
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23



Met de Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam hebben we een strategische alliantie
gesloten op het terrein van onderzoek. De onderzoeksgroep van Fier werkt intensief met hen samen
rond vraagstukken als effectiviteit en duurzaamheid van de (jeugd)zorg.

Samenwerking met NGO’s
Fier krijgt jaar in jaar uit kinderen, jongeren en volwassenen aangemeld die slachtoffer zijn van
verwaarlozing, misbruik en uitbuiting. De beste hulp die we hen kunnen bieden is dat we werken aan
een veilige samenleving waarin onrecht en geweld geen plaats hebben. Waarin mensen zich kunnen
ontplooien en ontwikkelen. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier stelt
misstanden aan de kaak op het terrein van kinderhandel en mensenhandel. Het CKM werkt daarbij
samen met verschillende NGO’s en fondsen. De komende jaren wil Fier ook gaan samenwerken met
NGO’s op het terrein van (vrouwen)emancipatie. Het is belangrijk dat we als samenleving investeren in
een gelijkwaardige positie van vrouwen en mannen en gelijke kansen voor meisjes en jongens, mannen
en vrouwen. Zo ver is het nog lang niet. Ook in Nederland hebben we een stukje derde wereld. Ook in
Nederland leven meisjes en vrouwen in families die gekenmerkt worden door – soms zeer – schadelijke
praktijken voor meisjes en vrouwen. Bestrijden van geweld in afhankelijkheidsrelaties impliceert ook het
bestrijden van (kans)armoede voor meisjes en vrouwen en: creëren van kansen! Daarom willen we onze
samenwerking met verschillende NGO’s verder versterken.


WATCH [Meldpunt & Observatie en Actie Unit]

Terre des Hommes

[De vraag naar seks met kinderen stoppen en de personen die kinderen en
kwetsbare jeugdigen seksueel uitbuiten en misbruiken te ontmoedigen en te
frustreren]


Systemic Change

Terre des Hommes

[substantieel terugdringen van seksuele uitbuiting, mensenhandel en

Defence for Children / Ecpat

loverboyproblematiek bij minderjarigen en kwetsbare jongeren tot en met
23 jaar]


LEF

Femmes For Freedom

[doorbreken van patronen van geweld en (kans)armoede bij en creëren van
kansen voor:
-

meisjes en vrouwen uit de migranten en vluchtelingengemeen-schappen
in Nederland;

-

autochtone meisjes en vrouwen waarbij sprake is van intergenerationele
overdracht van geweld en (kans)armoede]



De eerste stap naar de rest van je leven

Women Inc.

[Participatietraject voor meisjes en vrouwen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt]

Samenwerking binnen het Koninkrijk & internationale samenwerking
Fier zal haar samenwerking op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties binnen het Koninkrijk
verder versterken. Enerzijds omdat de Caraïbische eilanden soms te klein zijn om mensen veiligheid en
bescherming te kunnen bieden bij dreiging van ernstig geweld, stalking et cetera. Anderzijds omdat
uitwisseling van kennis en expertise meer dan noodzakelijk is op koninkrijksniveau. De Caraïbische
eilanden hebben niet de middelen en de kennisinfrastructuur die Nederland heeft. Het ligt daarom voor
de hand om de handen in een te slaan en kennis en expertise Koninkrijkbreed te ontwikkelen. Fier heeft
overigens niet de ambitie om buiten Nederland een vestiging te openen; we staan wel open voor
verzoeken om ondersteuning vanuit het Koninkrijk en daar buiten.
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Ondersteuning van een kinderhuis bij organisatie ontwikkeling en

Casa Cuna18 [Aruba]

professionalisering.




Samenwerking bij de opvang van kinderen, jongeren en

Fundashion Hende Muhe Differentia [Aruba]

volwassenen waarvoor geen veilige opvang mogelijk is op de

Allianza [Curaçao]

Antillen.

Openbaar Ministerie [Curaçao]

Ontwikkelen van een Nationaal Programma Geweld in

Aliansa

Afhankelijkheidsrelaties [bewustwordingscampagne]

Samenwerken met fondsen, overheden & bedrijfsleven
Niet alles wat nodig en belangrijk is wordt gefinancierd vanuit de zorg. Daarom zoeken we allianties met
fondsen, serviceclubs, overheden en het bedrijfsleven om samen met hen aan innovaties en projecten te
werken. Samen staan we sterk(er). We werken onder andere samen met19:


Nationale Postcode Loterij [Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel



Porticus [Veilige Veste concept, duurzaamheid en het programma Systemic Change op tegen
seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland]



Het Oranje Fonds [o.a. het projecten op terrein van maatschappelijke participatie]



Adessium Foundation [project Onzichtbare kinderen: kinderen van -9 maanden t/m 5 jaar die
opgroeien in kwetsbare gezinnen]



De Friesland Zorgverzekeraar [project ‘Gezinsbenadering ggz’



Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding [project familieondersteuning bij radicalisering]



Ministerie van VWS [uitstapprogramma prostituees]



Ministerie SoZaWe [o.a. project voorlichting en deskundigheidsbevordering op scholden over
huwelijksdwang en achterlating]

Kinderhuis voor kinderen mishandelde, misbruikte en verwaarloosde kinderen in de leeftijd van 0 t/m 8 jaar.
Een compleet overzicht van alle samenwerkende partijen en financiers is te vinden het Jaarverslag 2016
www.fier.nl/jaarverslag
18

19
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8.

Hoe organiseren we het?

Bij Fier ligt de focus op 13 organiseer-principes.20 De kernprincipes zijn:
1.

Maatschappelijke vraagstukken zijn uitgangspunt bij Fier.

2.

Fier is een “inside out” organisatie. Dat wil zeggen dat we altijd starten bij het “waarom”; het
“waarom” staat voor je doel, je drijfveer of geloof.

3.

Cliënten staan centraal. Fier is afgestemd op hun behoefte: makkelijk benaderbaar, laagdrempelig,
dicht bij, in dialoog, geen onnodige bureaucratie, excellente zorg, systeemgericht. Cliënten en
cliëntsysteem zien we als hoofdaannemer van hun eigen behandeling en begeleiding en
professionals als hun onderaannemers.

4.

Fier werkt vanuit het principe één cliënt(systeem), één team, één plan, én zo weinig mogelijk
professionals.

5.

Fier werkt holistisch. Dat wil zeggen dat het gewone leven centraal staat: opleiding, werk (inkomen),
familie, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie. Hulpverlening en behandeling vinden plaats
vanuit dit kader. Gespecialiseerde hulpverlening en behandeling zijn geënt op een ‘normaliserend
fundament. We werken vanuit zorgconcepten waarin de eigen regie en het functioneren van
mensen in de samenleving centraal staat.

6.

De medewerkers staan centraal. Zij zijn het kapitaal van Fier.

7.

Fier werkt transdisciplinair: concepten, methoden en axioma’s uit verschillende disciplines zijn (en
worden) volledig geïntegreerd.

8.

Bij Fier is de inhoud altijd leidend en er is sprake van inhoudelijk management. Managers en
teamleiders werken mee in de organisatie en hebben zelf cliëntcontacten.

9.

De organisatie is plat, wendbaar, flexibel en efficiënt. Fier heeft zo min mogelijk lagen Managers
zijn in staat en bereid teamleiders te vervangen.

10. Registratie, dossiervorming en de controle erop hebben altijd een inhoudelijke grondslag. Tevens
hebben registratie en dossiervorming een kernfunctie in de coaching en ondersteuning van
medewerkers.
11. Fier werkt met integrale teams, die een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid hebben, in
combinatie met expertisegroepen waarin verdieping plaatsvindt. We werken toe naar
zelforganiserende teams.
12. Organisatievraagstukken en vraagstukken betreffende de (optimalisering van de) hulpverlening
worden breed besproken in de organisatie. We stimuleren professionals en teams om hun
denkkracht en ontwikkelkracht in te zetten t.b.v. de verdere ontwikkeling van de organisatie.
13. Fier werkt vanuit het huisvrouwenprincipe. Dit betekent dat er geen onnodige uitgaven worden
gedaan en dat er niet meer betaald wordt dan noodzakelijk. Dit resulteert in een lage overhead (<
20%). Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk middelen naar de zorg gaan en dat we waar nodig op
zoek gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden (subsidies, bijdragen van fondsen etc.).
Moderne organisaties zijn gericht op maatwerk, decentralisatie, empowerment, distributie van
complexiteit, overvloed, samenwerking en inclusiviteit. Het levert flexibele en innovatieve
samenwerkingsvormen op (pizza-organisatie). Als gevolg van de toenemende verandersnelheid en
complexiteit van de (organisatie)omgeving neemt de behoefte aan specialisten toe. De verschillende
pizzapunten staan voor de verschillende expertises die nodig zijn om een project, taak of opdracht uit te
20

De organiseerprincipes zijn uitgebreid beschreven in het document ‘Fier. Organisatie en organiseerprincipes’.
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voeren. Alle pizzapunten samen vormen een (tijdelijke) organisatie, team of community. Pizzapunten
kunnen eenvoudig van het ene bordje op het andere worden gelegd, naargelang de behoefte. Na het
voltooien van de opdracht blijven sommige pizzapunten op het bordje liggen en worden weer aangevuld
met nieuwe ‘smaken’ (specialisaties).
In de organische organisatie c.q. pizza-organisatie kan er ook georganiseerd worden op basis van
‘klussen’. De klus kan een cliënt(systeem) zijn maar ook een project, een onderzoek of een aanbesteding
die vraagt om een gericht resultaat. Per klus wordt er gekeken welke activiteiten er nodig zijn om de klus
te klaren en wie die klus dan het slimst en het best kunnen klaren.
Het resultaat staat centraal. Dit hoeft niet altijd of perse in de lijn georganiseerd te worden. Soms is het
raadzaam om daar gefundeerd van af te wijken.

Het pizza-paradigma geeft ruimte voor een hoge mate van zelforganisatie, maar is geen ‘zelfsturend
team’. Immers: integrale zorg is naast mensenwerk (autonomie voor professionals; humaniteit en
compassie staan centraal) ook een complex product in een complexe context, waarbij wet- en
regelgeving en professionele multidisciplinaire samenwerking een cruciale rol spelen. Het regelen van de
sturing, verantwoordelijkheid en onafhankelijk toezicht is een belangrijke factor voor transparantie en
resultaten. Binnen de organisatie van Fier is het evenwicht tussen enerzijds aansturing in de lijn en
anderzijds zelfstandige en autonome teams, waarbij verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal
staan, een permanente uitdaging.
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Bijlage 1 – het High Intensive Care & High Safety-concept

28

29

Bijlage 2 - Landelijk specialistische functies

Algemeen

In algemene zin gaat ernstige/extreme dreiging vaak gepaard met ernstige en complexe
problematiek. Fier is gespecialiseerd in de combinatie van complexe zorg en ernstige/extreme
dreiging. In dit kader biedt Fier:
 De mogelijkheid om 7x24 uur cliënten op te nemen (ook buiten kantoortijden).
 7x 24 uur professionele aanwezigheid; inclusief wakende wacht.
 Genderspecifieke behandeling op leefgroepniveau.
 Dagelijkse aanwezigheid dan wel bereikbaarheid van BIG specialisten (voor de avonden,
nachten en weekenden zijn er afspraken met de crisisdienst van de ggz).
 Achterwacht op het niveau van een big Specialist (verpleegkundig specialist, KP-psycholoog,
psychiater);
 Samenwerkingsafspraken met (gespecialiseerde) politie(diensten) en het OM (LEC, SBB etc.).
 De zorg wordt uitgevoerd door professionals op HBO- en WO-niveau.
 Veilige opvang in combinatie met behandeling op HBO-niveau en WO-niveau).
 Zorgprogramma’s sluiten aan bij de richtlijnen die binnen de diverse beroepsgroepen dan wel
voor specifieke doelgroepen gelden.
 Fier heeft met zorgverzekeraars afspraken over het ‘leveren’ van specialistische ggz (s-ggz).
 Professionele crèche voor kinderen.
 Zorg voor alle leeftijden, inclusief doorgaande zorg als een jongere 18 jaar wordt.

Asja

Veilige (crisis)opvang, begeleiding en behandeling t.b.v. cliënten in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar
met risicovol seksueel gedrag en loverboyproblematiek.

Metta

Behandeling in een klinische setting (kinder- en jeugdpsychiatrie) t.b.v. cliënten van 12 t/m 23
jaar die kampen met de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering (waaronder doorgaans
seksueel misbruik).

Zahir

Veilige (crisis)opvang, begeleiding en behandeling t.b.v. cliënten in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar
(eergerelateerd geweld en dreiging van eerwraak).

LeerHuis/Gaja

Beschermd Wonen voor cliënten : 4de fase zorgprogramma’s Asja, Zahir en Metta.

Tienermoeder &

Veilige (crisis)begeleiding en behandeling voor tienermoeders en hun kinderen die te maken

Kindgroep (EVI)

hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties (klinische opname): dagprogramma, crèche,
diagnostiek en behandeling (infant mental health, geestelijke gezondheidszorg,
systeembehandeling en relatietherapie).

Blijf-plus

Veilige (crisis) begeleiding en behandeling voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met
geweld in afhankelijkheidsrelaties: dagprogramma, crèche, diagnostiek en behandeling
(gezinsbehandeling, infant mental health, geestelijke gezondheidszorg, systeembehandeling en
relatietherapie).

Beschermd

Beschermd wonen voor vrouwen en kinderen van Blijf van m’n lijf (inclusief behandeling) en voor

Wonen

mannelijke buitenlandse slachtoffers van mensenhandel.

volwassenen
Rena

Een veilige klinische (therapeutische) behandelsetting ten behoeve van buitenlandse slachtoffers
mensenhandel (en hun kinderen) die te kwetsbaar zijn voor de Beschermde Opvang, de AMAcampus, het AZC of de maatschappelijke en de vrouwenopvang.
Beschermd Wonen voor buitenlandse vrouwelijke slachtoffers mensenhandel met een
psychiatrische of een LVG-grondslag (en hun kinderen).

Familiesteunpunt

Het Familiesteunpunt biedt outreachende hulp en ondersteunt familieleden die te maken hebben

Radicalisering

met een radicaliserend of geradicaliseerd familielid. De begeleiding vindt plaats op basis van een
uitgebreide intake op diverse leefgebieden en een op maat gemaakt plan van aanpak. Er wordt
bijgedragen aan het voorkomen van (verdere) radicalisering van andere familieleden en de
geradicaliseerde zelf.

Exits

Exits is de faciliteit die deradicaliseringstrajecten ontwikkelt en begeleidt. Exits werkt aan het
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verminderen van de dreiging die van iemand uitgaat en aan re-integratie in de samenleving
buiten het jihadistische netwerk m.b.v. een op maat gemaakt traject.
Advies en

Advies en consultatiefunctie voor professionals die vragen hebben over:

consultatiefunctie

- loverboyproblematiek en (inter)nationale mensenhandel;
- eergerelateerd geweld, zoals huwelijksdwang en achterlating;
- omgang met een geradicaliseerd persoon of de omgeving daarvan;
- vroegkinderlijke traumatisering.

Chatfunctie en

Fier biedt jongeren de mogelijkheid om te chatten en de mogelijkheid van online behandeling.

online

Chatten kan ’s avonds en ’s nachts omdat de ervaring leert dat trauma’s vaak opspelen in de

behandeling

nacht in de vorm van nachtmerries, niet durven te gaan slapen, angsten en piekeren.
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Bijlage 3 - Financiering

Fier identificeert zich niet met een zorgsector maar met een maatschappelijk vraagstuk, namelijk geweld
in afhankelijkheidsrelaties. Ons uitgangspunt is dat iedereen die te maken heeft met deze problematiek,
bij Fier terecht kan. We willen niemand de deur wijzen omdat hij of zij toevallig niet in aanmerking komt
voor de criteria die gesteld zijn aan de zorgfinanciering. Daarom spant Fier zich al jaren in op zoveel
mogelijk terreinen erkend te zijn als zorgaanbieder. Fier is erkend als zorgaanbieder op de volgende
terreinen:
- Jeugdhulp (Jeugd en Opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugd-AWBZ);
- WMO (individuele begeleiding, beschermd wonen en vrouwenopvang);
- Specialistische GGZ (volwassenen);
- Forensische begeleiding en behandeling (ambulant);
- Regeling Ziektekosten Asielzoekers (ambulant en residentieel; jeugd en volwassenen);
- Landelijk Transitie Arrangement jeugd (Geweld In Afhankelijkheidsrelaties).
In 2016 werd 38% van de omzet van Fier gerealiseerd binnen de specialistische landelijke
behandelfuncties voor slachtoffers van loverboys/mensenhandel, eergerelateerd geweld en
(vroegkinderlijke) traumatisering/complex trauma; 44% werd gerealiseerd binnen de lokale/regionale
behandelcontracten en de contracten met de zorgverzekeraars in Nederland.
Als expertise en behandelcentrum is Fier niet alleen een zorgaanbieder maar ook een expertisecentrum.
Onze expertisefuncties financieren we uit projectgelden en bijdragen van fondsen. Het gaat om bijna een
vijfde van de totale omzet van Fier (18%).

Realisatie 2016
Projectgelden, fondsen en giften
€ 1,46 miljoen

Lokale jeugd afspraken
€ 2,57 miljoen

Inkomsten ministerie
€ 2,7 miljoen

6%

11%

12%

Friese gemeente (sociaal domein) en eigen bijdrage
€ 1,23 miljoen

5%
28%

Inkomsten landelijke voorziening (18+)
€ 2,26 miljoen

10%

2%

inkomsten AWBZ
€ 0,5 miljoen

16%

10%

Inkomsten DBC/ZVW
€ 3,77 miljoen

Regionale subsidie
€ 2,35 miljoen
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Landelijke Jeugd afspraken
€ 6,47 miljoen

Toelichting:
-

Inkomsten uit specialistische functies voor jeugdhulp en jeugd ggz: 28% van de realisatie;

-

Inkomsten uit specialistische ggz voor volwassenen: 16% van de realisatie;

-

Projectgelden ministeries van V&J, OC&W en VWS: 12% van de realisatie;

-

Inkomsten uit Jeugdhulp en jeugd ggz in Friesland: 11% van de realisatie;

-

Regionale subsidies: 10% van de realisatie;

-

Inkomsten uit specialistische landelijke functies voor volwassenen: 10% van de realisatie;

-

Projectgelden uit overige bronnen, fondsen en giften: 6% van de realisatie;

-

Inkomsten uit sociaal domein volwassenen Friesland: 5% van de realisatie;

-

Inkomsten uit de AWBZ (Regeling Zorg Asielzoekers): 2% van de realisatie.

33

WIE DROOMT…
Wie droomt kan de wereld veroveren. Dat is precies wat we
‘onze’ meisjes en jongens, vrouwen en mannen willen meegeven.
Samen werken we in een veilige en beschermde omgeving
aan een geweldloze toekomst. Want eens beschadigd betekent
niet voor altijd een verloren leven. We zetten hen weer rechtop, in
hun kracht. Zodat ze verder kunnen in de maatschappij en kunnen
bouwen aan hun toekomst. Eentje waarin ze
hun dromen kunnen en durven najagen
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