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Onze opdracht is het voorkomen van geweld, stoppen van
geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.
Fier bouwt aan een samenleving waar geen enkel
kind, geen enkele jongere en geen enkele volwassene
verwaarloosd, mishandeld, misbruikt of uitgebuit wordt.
Fier bouwt aan effectieve, integrale en duurzame
interventies die (potentiële) daders helpen om geweld – in
welke vorm dan ook – de rug toe te keren.
Fier bouwt aan effectieve, integrale en duurzame
interventies die kinderen, jongeren, volwassenen
en gezinnen helpen om revictimisatie, recidive en
intergenerationele overdracht te stoppen, de impact van
geweld en trauma’s te overwinnen en volwaardig deel te
nemen aan de samenleving.
6 oktober 2020

MISSIE
Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van
geweld in afhankelijkheidsrelaties. We staan voor het voorkomen van
geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.
Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in
een afhankelijkheidsrelaties direct hulp kan krijgen: slachtoffers, getuigen
(meestal kinderen) en plegers van geweld. Bij Fier werken we met onze
cliënten aan drie belangrijke zaken: trauma, trots en toekomst.
Als expertisecentrum spelen we in op ontwikkelingen in de samenleving
en willen we leidend zijn als het gaat om agendasetting, innovaties,
professionalisering en onderzoek op het terrein van geweld in
afhankelijkheidsrelaties.

HOLISTISCHE VISIE
Fier wil de best mogelijke zorg bieden. Dit doen we vanuit een holistische
visie: we zien de mens als totaal. Hoe ziet jouw leven eruit en wat heb jij
nodig om in je kracht te komen? Dat is waarin we onze hulp nog verder
willen ontwikkelen. De kinderen, jongeren en volwassenen die we helpen
hebben een probleem, maar ze zijn niet hun probleem. Bij Fier stellen we
die mens, die zoveel meer is dan alleen zijn of haar probleem, centraal. Bij
Fier ligt het accent op de toekomst, op ambities en dromen. We vragen
onze cliënten ‘Waar ben je goed in?’, ‘Waar word je blij van?’ en ‘Wat is je
droom?’. Die vragen zijn minstens zo belangrijk als de vraag ‘Wat is er aan
de hand?’. Positieve ervaringen en succeservaringen bieden een tegenwicht
aan klachten en problemen.
Vanuit onze holistische visie willen we dat onze cliënten, naast het feit dat ze
hulpverlening en behandeling krijgen, ‘gewoon’ naar school gaan, sporten,
werken of vrijwilligerswerk doen. Fier ontwikkelt daarom zorgprogramma’s
waarin (jeugd-)ggz, (jeugd)zorg, vrije tijd, systeemtherapie, sport en
onderwijs volledig geïntegreerd zijn en elkaar versterken.
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1. VOORAF
Geweld in Afhankelijkheidsrelaties [GIA] is de verzamelnaam
voor geweld dat in de relationele sfeer plaatsvindt,
zoals kindermishandeling, partnergeweld, ouder(en)
mishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld,
loverboyproblematiek, mensenhandel, grooming, exposing,
ronselen voor de gewelddadige jihad et cetera. Kenmerkend
voor deze vormen van geweld is dat er sprake is van een
delict binnen een intieme relatie of afhankelijkheidsrelatie.
Dat maakt geweld in de relationele sfeer ook zo complex.
Verschillende van onze voorzieningen zijn door de VNG,
het ministerie van VWS en de brancheorganisaties
erkend als ‘zeer specialistische landelijke functie’. In 2019
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 een specifiek
aanbod, schaars specialisme waar we zuinig op moeten zijn.

Fier is meer dan een zorgaanbieder. Fier is óók een kennisen expertisecentrum. Fier heeft de ambitie om leidend te
zijn binnen haar vakgebied. Als expertisecentrum blijven we
inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en aandacht
vragen voor urgente maatschappelijke vraagstukken.
Daarmee zijn we ook politiek steeds meer agendasettend.
We verdiepen op nieuwe thema’s, innoveren en publiceren.
Als landelijk specialist heeft Fier een onderzoeksopdracht,
een advies- en consultfunctie en een functie in het kader van
scholing, deskundigheidsbevordering, kennisdisseminatie
en beleidsbeïnvloeding. Hierin spelen de Fier Academy, de
onderzoeksgroep, het Landelijk Steunpunt Extremisme en
het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel een
belangrijke rol.
Wij zullen ons werk de komende jaren met onverminderde
passie en doorzettingsvermogen voortzetten. We zijn
trots op hetgeen we hebben bereikt. Tegelijkertijd zien we
telkens kansen voor verbetering binnen de veranderende
maatschappelijke context. In deze strategienota is de richting
beschreven waarin Fier zich de komende jaren wil ontwikkelen.

Vanuit de Veilige Veste in Leeuwarden leveren we voor
heel Friesland onze bijdrage aan jeugdhulp, de WMO en de
specialistische geestelijke gezondheidszorg. Dat doen we
ook in de regio Rotterdam-Rijnmond waar we een tweede
Veilige Veste realiseren. Verder bieden we outreachende
en specialistische geestelijke gezondheidszorg via het
ambulante behandelteam in Groningen. Ons Landelijk
Steunpunt Extremisme werkt vanuit het midden van het
land en ondersteunt gemeenten en gezinnen waarin sprake
is van radicalisering en extremisme.
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2. FIER KOMT VOORT UIT
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN
Fier is opgebouwd rond het maatschappelijk vraagstuk: geweld
in afhankelijkheidsrelaties. Geweld, uitbuiting en moderne
vormen van slavernij veranderen voortdurend, nemen andere
vormen aan. Ieder tijdsgewricht, iedere samenleving kent zijn
eigen vormen. Welke vorm geweld in afhankelijkheidsrelaties
ook aanneemt, vast staat dat het mensen beschadigt en een
grote maatschappelijke impact heeft.
Vanuit de overheid is er dan ook terecht veel aandacht
voor de aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld,
ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel
geweld, seksuele en criminele uitbuiting, radicalisering
en extremisme. Geweld, stress en trauma werken als een
sloopkogel op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en
ontwrichten relaties en gezinnen.
Ook vanuit de samenleving is er een sterk gevoelde
urgentie om (seksueel) geweld aan te pakken. #MeToo, de
onderzoeken naar (seksueel) geweld in de jeugdzorg, de kerk
en de sport laten niet alleen de impact van dit geweld op
de slachtoffers zien maar ook hoe wijdverbreid (seksueel)
geweld is in onze samenleving.
De samenleving wijst ons de weg.
ER IS GEEN INTEGRAAL FINANCIERINGSKADER
VOOR HULP BIJ GEWELD
Ondanks de grote persoonlijke en maatschappelijke
impact geeft ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ geen
toegang tot gespecialiseerde en samenhangende, elkaar
versterkende zorg. Er is weliswaar vrouwenopvang en
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hulp bij een huisverbod maar als er gespecialiseerde zorg
nodig is dan wordt er doorverwezen naar de reguliere
tweedelijnszorg, doorgaans aangeboden door andere
voorzieningen. In veelvoorkomende gevallen zijn er heel
veel verschillende organisaties betrokken: vrouwenopvang,
jeugdzorg, tweedelijns gespecialiseerde zorg voor de
vrouw en/of de partner. Met andere woorden, geweld
in afhankelijkheidsrelaties vormt op zichzelf genomen
geen grondslag voor gespecialiseerde hulp. Hulp bij (de
gevolgen van) geweld moet daarom steeds in zorgkaders
worden ‘geperst’ die daar niet voor bedoeld zijn, maar
ingericht zijn voor onder andere psychi(atri)sche klachten
en stoornissen (GGZ), opvoed- en opgroeiproblemen
(Jeugdhulp), verslavingsproblematiek (Verslavingszorg) en
het voorkomen van recidive (Forensische zorg).
Dit heeft een belangrijk nadeel. Zo zijn bijvoorbeeld
GGZ-professionals opgeleid voor psychologische en
psychiatrische behandeling en professionals in de
verslavingszorg om middelenafhankelijkheid en verslaving
te behandelen. Er zijn geen opleidingen op het terrein van
geweld in afhankelijkheidsrelaties, mishandeling, seksueel
geweld etc. Geweldshulpverlening vraagt echter specifieke
expertise en competenties. In de alledaagse praktijk zien
we dan ook dat in de reguliere hulpverlening – met de
beste bedoelingen - de focus vaak al snel verschuift van
het geweldsvraagstuk naar het eigen expertisegebied –
bijvoorbeeld ggz, verslavingszorg of jeugdhulp - en dat het
geweld nauwelijks of niet wordt besproken. Het is een vorm
van verkokering die de cliënt niet ten goede komt.

Hulp bij geweld is complex en vraagt specifieke kennis en
deskundigheid; niet alleen van individuele problematiek
maar ook van systeemproblematiek en systeemdynamiek.
In het verlengde hiervan zou het ook een grondslag
moeten zijn voor indicaties voor gespecialiseerde hulp en
zorgtoewijzingen.
GEZINSDIAGNOSTIEK, GEZINSHULP &
GEZINSFINANCIERING
Ons zorgstelsel is ingericht op individuele ‘aanspraken
op zorg’ op basis van individuele problemen, klachten
en stoornissen. Gefinancierd vanuit verschillende
beleidsterreinen, overheden of verzekeraars met allemaal
een eigen systematiek en dynamiek.
Geweldsvraagstukken zijn bij uitstek systeemvraagstukken
die veelal getypeerd kunnen worden als complexe
meervoudige problematiek. Hulp bij meervoudige complexe
problematiek zou dan ook gebaat zijn bij gezinsdiagnostiek,
gezinsbehandeling en gezinsfinanciering. Nu zien we bij
gezinnen met zeer complexe problemen dat vader, moeder
en ieder kind afzonderlijk één of meer eigen indicaties
voor zorg c.q. zorgtoewijzingen hebben. Dit maakt de hulp
onnodig inefficiënt, complex, duur, verkokerd en bovenal
onsamenhangend. De zorg sorteert zo niet de zo gewenste
duurzame effecten.
RISICOGESTUURDE HULP IN COMBINATIE MET
EEN HULPVRAAGGESTUURD AANBOD
In ons huidige zorgsysteem moet er eerst sprake zijn van
stoornissen of een ziekte voordat we (generalistische en

specialistische) zorg mogen inzetten. Specialistische hulp
wordt pas ingezet als er forse – en zichtbare – klachten en
problemen zijn. Wijk- en gebiedsteams hebben de opdracht
om zo lang mogelijk hulp dichtbij huis te organiseren. Dat is
het uitgangspunt van de decentralisatie voor de zorg, een
uitgangspunt dat wij kunnen steunen maar ondertussen is
uitgegroeid tot een ‘one size fits all’-zorgaanbod terwijl in
sommige gevallen juist (complex) maatwerk nodig is.
In deze gevallen proberen ze echter lang (low-level) hulp te
bieden en pas als problemen escaleren wordt een indicatie
of verwijzing voor gespecialiseerde hulp afgegeven. In de
doelgroep waarover wij spreken, zitten kinderen dan al vaak
in de (vroege) puberteit en kampen met complexe trauma’s.
Om forse problematiek te voorkomen is het cruciaal om
hulp te bieden bij een opeenstapeling van risicofactoren en
stressoren binnen een gezin en niet te wachten op ernstige
problemen. We weten inmiddels dat in de eerste 1001 dagen
van een kind het fundament wordt gelegd voor de verdere
ontwikkeling. Bij kinderen die in hun eerste levensjaren
structureel met stress, geweld en trauma te maken
kregen, is doorgaans sprake van een traumagerelateerde
ontwikkeling. Bij de allerkleinsten zie je meestal nog niet wat
stress, geweld en trauma voor effect op hun ontwikkeling
hebben. De gevolgen zijn wel degelijk aanwezig maar zijn
pas later zichtbaar.
Daarom is de vergelijking met een veenbrand hier op zijn
plaats. Een ondergrondse brand die vaak pas in de (vroege)
puberteit een uitslaande bovengrondse brand wordt. Wat
je niet ziet is er wel, maar wordt in het huidige zorgsysteem
noch gesignaleerd, noch behandeld.
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Voorkomen van ‘vroegkinderlijke traumatisering’ en
‘intergenerationele overdracht’ kan alleen als we gezinnen
ondersteunen om kinderen een goede basis te geven.
Dit betekent dat we er al vroeg bij moeten zijn. Daarom
zouden gezinnen met (jonge) kinderen hulp moeten
krijgen bij een opeenstapeling van risico’s en stressoren
op de verschillende leefgebieden bij ouders en ongunstige
gezinsomstandigheden in plaats van verwijzingen op basis
van klachten en problemen bij de kinderen.

We willen onderzoeken hoe risicogestuurde zorg
en een hulpvraaggestuurd aanbod geïntegreerd
kunnen worden. Risicogestuurde zorg vertrekt
vanuit risicotaxatie, die óók risicotaxatie door de
betrokkenen zelf inhoudt. Hulpvraaggestuurde
zorg is laagdrempelig en holistisch en vertrekt
vanuit de vraag wat de betrokkenen nodig hebben
om terug in hun kracht te komen. Zelfzorg, sociale
netwerken en versterken van hoop zijn belangrijke
pijlers. Fier laat zich op dit punt inspireren door de
aanpak van de Family Justice Centers.

VEILIGHEID DOOR ZORG
Met de zorg voor en hulpverlening aan slachtoffers én
plegers draagt Fier direct bij aan de veiligheid van kwetsbare
personen en gezinnen. We hebben ook aandacht voor plegers
van geweld (vaak zelf in het verleden slachtoffers geweest)
en voor de maatschappelijke context waarin geweld kan
ontstaan. Zo draagt de kennis en inzet van onder meer het
CKM en LSE bij aan een krachtigere aanpak van kinder- en
mensenhandel en het tegengaan van extremisme en
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terrorisme. Fier levert hiermee een belangrijke bijdrage aan
lokale, nationale en internationale veiligheid.
Fier draagt breder bij aan de democratische rechtsorde door
met haar zorg basale kinderrechten en mensenrechten waar
te maken. Daarnaast helpt Fier waar mogelijk politie en
justitie om tot vervolging van daders te komen.

We willen het aanbod aan plegers van geweld
doorontwikkelen waarbij we differentiëren in
plegerprofielen. Daarbij maken we gebruik van de
kennis en ervaring van de Family Justice Centers.
Het gaat dan om de triade:
• verandering van gedrag - met als basis
verandering van mindset;
• disrupt - maatregelen om geweld te stoppen:
disrupt heeft als basis maatschappelijk optreden
om veiligheid te bewerkstelligen en werkt
voornamelijk op de extrinsieke motivatie tot
gedragsverandering;
• support - werken aan onderliggende
problematiek en herstellen van hoop en positieve
doelen: bij support gaat het om positieve
gedragsverandering op basis van intrinsieke
motivatie via een change of mindset.
Daarnaast zullen we onderzoeken in hoeverre
traumabehandeling van betekenis kan zijn bij de hulp
aan plegers gericht op het stoppen van geweld en
het voorkomen van recidive.

AFBOUWEN VAN BEDDEN BEGINT BIJ HET
VOORKOMEN VAN EEN SLECHTE START
De transformatie is gericht op ‘het afbouwen van bedden’
en op ‘nul uithuisplaatsingen’. Dat is nastrevenswaardig en
daar kun je niet op tegen zijn. Maar je komt niet zomaar in de
hoogspecialistische 7x24-uurszorg terecht. Dat zijn kinderen
en jongeren die het niet getroffen hebben in het leven.
Afbouwen van bedden begint bij het voorkomen van een
slechte start; begint bij het ondersteunen van ouders
om hun kind een goede start te geven. Als we pas
(gespecialiseerde) hulp gaan bieden op het moment dat
de risicofactoren en stressoren ‘hun destructieve werk
hebben gedaan’ en kinderen problemen en klachten hebben
staan we met 10-0 achter. We moeten dan aan de slag
met ‘beschadigde kinderen’; een traumagerelateerde
ontwikkeling ombuigen naar een gezonde ontwikkeling. De
allerkleinsten verdienen een goede start.

KINDEREN & JONGEREN HOREN THUIS
Fier zet in op het terugdringen van opnames in de klinische
en residentiële (jeugd)zorg. Kinderen en jongeren horen
thuis, niet in een instelling. Dat geldt ook voor vrouwen
(en hun kinderen). Bij Fier gaat het echter niet alleen om
het vinden van ambulante alternatieven voor residentiële
en klinische opnames. Veiligheid en bescherming moeten
gegarandeerd zijn. Daar waar mogelijk zetten we er op in
om opnames zo kort mogelijk te houden met intensieve
ambulante behandeling en het bundelen van krachten met
onze ketenpartners. Dit vraagt niet alleen om het verder
ontwikkelen van gespecialiseerde ambulante hulp maar
ook om het doorontwikkelen van veiligheid en bescherming
binnen de ambulante hulpverlening.

AFBOUWEN VAN BEDDEN VRAAGT OPLOSSEN
VAN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN
Fier neemt minderjarigen en meerderjarigen op die met
ernstige veiligheidsissues te maken hebben. Er worden
dagelijks jonge kinderen (seksueel) misbruikt en uitgebuit in
Nederland. Veel meisjes, jongens en vrouwen uit migrantenen vluchtelingengemeenschappen zijn op de vlucht voor
‘schadelijke traditionele praktijken’ en eergerelateerd geweld.
Niet alleen in de derde wereld zijn mensen op de vlucht voor
geweld en uitbuiting. Ook in een ‘beschaafd’ westers land
als Nederland zijn – vooral – kinderen en vrouwen op de
vlucht. Wél zullen we er alles aan doen om misstanden aan
de kaak te stellen. Op te roepen tot actie. Want hoe eerder
je erbij bent hoe beter. Zolang in ons land mensen op de
vlucht zijn voor misbruik, uitbuiting en geweld, wil Fier hen
een veilige plek bieden. Dit staat op gespannen voet met het
afbouwen van bedden.
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STOP DE CARROUSEL
De documentaire Alicia heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat
er een groep kinderen is in Nederland die van de ene naar
de andere instellingen wordt doorgeplaatst. Kinderen die
uiteindelijk vaak in de gesloten jeugdzorg belanden. Niet
omdat we denken dat dat de beste behandelplek is maar
omdat we handelingsverlegen zijn - het niet meer weten –
niet meer weten hoe we deze kinderen kunnen beschermen.
Jongeren die keer op keer weglopen en teruggevonden
worden in drugspanden bijvoorbeeld. Kinderen die snijden,
suïcidaal zijn… Kinderen die zo boos en agressief zijn dat ze
niet meer op de groep met andere kinderen kunnen zijn.
Op verzoek van de Tweede Kamer (motie Kuiken) zijn
middelen beschikbaar gesteld voor pilots ‘high intensive
care & high safety’. In de motie wordt verzocht budget
vrij te maken om de high intensive en high safety aanpak
verder te ontwikkelen omdat groepen kwetsbare jongeren,
zoals slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties,
beter gedijen onder tijdelijk geïntensiveerde zorg dan een
overplaatsing naar de gesloten jeugdzorg. In opdracht van
het ministerie van VWS werkt Fier hier de komende tijd aan,
samen met LEVVEL en Sterk Huis. Op regionaal niveau
werken we hier met onze ketenpartners aan. We staan
voor een forse uitdaging: het stoppen van de carrousel in
de (jeugd)zorg, het vinden van nieuwe perspectieven en
alternatieve voor situaties waar we nu nog vaak met de
handen in het haar staan.
EIGENWIJS?!
De decentralisering in 2015 – en de daaraan gekoppelde
transformatie – was bedoeld om te ontschotten en
beter te kunnen aansluiten bij de ondersteunings- en
zorgbehoeften van kinderen, volwassenen en gezinnen.
Helaas zijn de schotten hoger geworden, de tarieven lager,
de regels gedetailleerder, de verantwoordingsverplichtingen
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omvangrijker en de bureaucratische rompslomp alsmaar
ingewikkelder. De zorg- en financieringskaders worden
steeds gedetailleerder vastgesteld waardoor ‘hulp hij
geweld’ steeds moeilijker inpasbaar is. Er is sprake van een
financiële ‘race to the bottom’ waarbij – vooral - de laagste
prijs centraal staat, niet kwalitatief hoogwaardige
en complexe zorg.
Fier blijft trouw aan haar inhoudelijke ambities. Met veel
energie en compassie willen wij de komende jaren van
betekenis zijn om de onnodige regelgeving en bureaucratie
aan de kaak te stellen en mee te denken over andere en
betere vormen.
Zijn we eigenwijs? Ja, tegen wil en dank. Onze doelgroepen
wijzen ons de weg. Wij blijven mede daardoor creatief:
hoe kunnen we kinderen, jongeren, volwassenen en
gezinnen die te maken hebben met geweld in de relationele
sfeer de (specialistische) hulp blijven bieden die nodig
is. In het verlengde hiervan zullen we de komende jaren
nog meer aandacht besteden aan risicogestuurde hulp,
gezinsfinanciering, veiligheid door zorg en het voorkomen
van een slechte start. Doen wat nodig is en doen wat werkt.
Dit alles binnen de huidige zorg- en financieringskaders.

ONZE AMBITIE VOOR DE KOMENDE JAREN
Fier zal de komende jaren aandacht blijven
vragen voor het maatschappelijke vraagstuk van
geweld in afhankelijkheidsrelaties en bij relevante
partijen pleiten voor een betere inbedding van de
(gespecialiseerde) hulp voor mensen die te maken
hebben met geweld: slachtoffers en plegers.

3. VEILIGE VESTE: EEN
TOTAALCONCEPT
De doelgroep van Fier bestaat uit jongens en meisjes,
mannen en vrouwen van min 9 maanden tot en met 99 jaar.
Kenmerkend voor geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn
intergenerationele overdracht, herhaald slachtofferschap
(revictimisatie) en herhaald plegerschap (recidive). Veel
mensen worstelen van kinds af aan met trauma en geweld
waarbij het geweld in iedere levensfase een andere vorm
kan aannemen. Het meisje dat thuis is verwaarloosd en
mishandeld, op school gepest en buitengesloten, in de
vroege puberteit aangerand en kort daarna in handen
valt van mensenhandelaren (loverboys); te jong zwanger
en moeder wordt, een partner treft die haar mishandelt;
onvoldoende aandacht heeft voor haar kind(eren) door
angst, stress en trauma waardoor de kinderbescherming
ingrijpt. De (intergenerationele) ketens van geweld moeten
worden doorbroken. Daarom zijn kinderen en ouders
speerpunt van Fier.
Een gezonde, kansrijke en veilige omgeving om in op te
groeien is niet voor alle kinderen en jongeren realiteit.
Te veel kinderen worden al jong geconfronteerd met
geweld, verwaarlozing, misbruik en uitbuiting. Later in hun
leven kampen zij met de gevolgen van vroegkinderlijke
traumatisering: gezondheidsproblemen, problemen op school
en op het werk, armoede, verslavingsproblemen, criminaliteit,
risico’s op seksuele uitbuiting, tienerzwangerschappen,
partnergeweld en problemen met opvoeding en ouderschap.
Er is een groot risico dat de kinderen van deze kinderen
ook getraumatiseerd raken doordat ze al jong te maken
krijgen met geweld of verwaarlozing. Een vicieuze cirkel
van kwetsbaarheid en (kans)armoede die van generatie op
generatie wordt doorgegeven.
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Wat een enorme winst valt er te behalen als we geweld in
afhankelijkheidsrelaties kunnen voorkomen en stoppen.
Fier heeft daartoe een totaalconcept ontwikkeld met een
duurzaam toekomstbestendig effect: de Veilige Veste.
Een integraal, holistisch en multidisciplinair zorgconcept
verbonden aan haar omgeving en de samenleving.
Aansprekende en duurzame gebouwen: een stimulerende
omgeving.
De eerste Veilige Veste staat in Leeuwarden, de tweede in
Rotterdam-Rijnmond c.q. Capelle aan den IJssel. Onze droom
is dat er in de toekomst nog een Veilige Veste komt op een
derde plek in Nederland zodat we voor iedereen die het nodig
heeft, op centrale plekken in het land bereikbaar zijn.
DUURZAAM ZORGCONCEPT
De Veilige Veste: een bijzonder integraal en holistisch
zorgconcept voor zowel de ambulante als de residentiële
zorg. Zorg voor de meest kwetsbare kinderen, jongeren,
volwassenen en gezinnen. We willen kinderen, jongeren
en gezinnen weer rechtop zetten. Een verleden heb je, een
toekomst kun je maken.
Bij Fier zetten we alles op alles om deze beschadigde levens
te herstellen. Dat kan alleen als we aan de slag gaan op alle
levensterreinen. De problemen zijn vaak zo complex, dat het
weinig zin heeft om één probleem aan te pakken en de rest
te laten zitten. We zetten in op én én én: we werken niet
alleen aan problemen en trauma’s, maar ook aan scholing,
een gezonde leefstijl, sporten, stages lopen, met projecten
aan de slag en werkervaring opdoen. Een normaal leven
opbouwen, gezonde relaties aangaan, een community om
je heen waarvan steun uitgaat. Bij Fier werken we dus niet
alleen verkokerd aan één probleem waarvan de symptomen
zichtbaar zijn, maar word je ook voorbereid op een gezonde,
veilige en vruchtbare toekomst. Bij Fier staat dan ook
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niet ‘het slachtoffer’ centraal, maar de mens achter dat
slachtoffer.
Duurzame zorg vraagt om een nieuw begrip 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, een balans weten
te handhaven of te hervinden in lichamelijk, geestelijk en
maatschappelijk opzicht. Het gaat om het dynamische
vermogen van mensen om adequaat te (leren) omgaan met
ziekte of beperkingen. 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. e

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. Fier heeft een afdeling Maatschappelijke
Participatie & Onderwijs waarmee hulpverleners en
behandelaars samenwerken op het terrein van participatie en
onderwijs c.q. ‘meedoen’.
Ook zullen we steeds aandacht vragen bij financiers,
beleidsmakers en politiek voor wat ons belemmert en wat
nodig is om integraal en holistisch te kunnen werken.

•

•

•
HHulpverlening en behandeling moeten steeds gekoppeld
zijn aan het dagelijks functioneren. Het gaat er niet zozeer
om of mensen honderd procent 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
een forse verschuiving van het perspectief voor hulpverleners

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]
Veerkracht 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]

Stel: een meisje is opgenomen in het kader van
veiligheid (high safety) en behandeling (high intensive
care). Ze heeft haar behandeltraject afgerond maar
moet nog drie maanden bij Fier school volgen om haar
diploma te halen. Vraag: mag ze dan nog 92 dagen op
de behandelgroep bij Fier blijven? Uitgangspunt: we
willen geen carrouselkinderen meer, niet in de zorg én
niet in het onderwijs. Het zou mooi zijn als overheden
en zorgfinanciers in de toekomst op dergelijke punten
ontschot beleid hebben en ontschot financieren.
Een ander voorbeeld: de financiers van de zorg willen
de focus op ‘normaliseren’ en ‘zo thuis mogelijk’
maar betalen niet voor de weekenden als jongeren
met verlof zijn. De bedbezetting is uitgangspunt voor
de financiering van behandelgroepen (dagtarief)
maar of er nou vier kinderen of acht kinderen in de
weekenden aanwezig zijn; de kosten blijven hetzelfde.
Hierdoor ontstaat een spanningsveld: er moeten
voldoende kinderen aanwezig zijn op de behandelgroep
(inkomsten) waardoor jongeren minder kunnen oefenen
met weer thuis wonen (behandeldoel).
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AANKAARTEN VAN ONRECHT 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 onverschilligheid en
perverse prikkels in het (zorg)systeem aankaarten, vragen
politieke daadkracht en jagen dat aan.
De Veilige Veste is ook een plek van waaruit we steeds
opnieuw bij de samenleving en de politiek aandacht vragen
voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Met ons gebouw,
met onze aanwezigheid maken we een statement. Hier zijn
wij! We maken geweld zichtbaar. Het onzichtbare zichtbaar
maken en houden. Niet wegkijken maar omarmen en ermee
aan de slag.
Want de beste hulp die we kunnen bieden is uiteindelijk
een wereld zonder geweld. Dat vraagt een proactieve inzet
van politici, bestuurders, beleidsmakers en van 17,5 miljoen
Nederlanders. De Veilige Veste is een plek waar we in de
volle breedte aan de slag zijn: én én én... Om te beginnen een
veilige plek voor de slachtoffers, waar de medewerkers van
Fier alles op alles zetten om slachtoffers te steunen en weer
rechtop te zetten: behandelen, begeleiden, stageplekken
zoeken, aanzetten tot toekomstgericht aan de slag te gaan
etc. Maar ook in actie komen: onderzoek doen, campagnes
bedenken, contact met de media onderhouden, afspraken
maken met Tweede Kamerleden, coalities sluiten met
andere partijen zodat we samen sterker staan in de strijd
tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting.
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INNOVATIE
We werken aan slimme, resultaatgerichte, duurzame
en betaalbare oplossingen om de vicieuze cirkel van
trauma’s, kwetsbaarheid, (seksueel) geweld en uitbuiting
te doorbreken. Oplossingen die werken: nu en in de
toekomst. Oplossingen die impact hebben op de cliënt en
op het zorglandschap. Ook op lange termijn. We willen
nieuwe concepten van zorg in combinatie met veiligheid
en toekomst doorontwikkelen. Denk hierbij aan de Digitale
Veste, Chat met Fier en het online outreachprogramma
waar gewerkt wordt aan digitale oplossingen om
slachtoffers vroegtijdig te signaleren en te helpen.
SAMENWERKING
Mooie dingen bouw je samen. De Veilige Veste,
een plek waar we met ministeries, de VNG, steden,
gemeenten, zorgverzekeraars, hogescholen,
universiteiten, kennisinstituten, (jeugd)zorgaanbieders,
brancheorganisaties, onderwijs, fondsen, bedrijfsleven en
andere partners bouwen aan innovaties en vernieuwingen
in de zorg. Waar maatschappelijke vraagstukken leidend
zijn en waar we aan oplossingen werken voor kwetsbare
groepen kinderen en jongeren.
KONINKRIJKBREDE SAMENWERKING
Vanuit de Veilige Veste geven we verder vorm aan
een Koninkrijkbrede samenwerking. De mogelijkheden
om geweld in afhankelijkheidsrelaties aan te pakken
verschillen enorm binnen het Koninkrijk. Op de eilanden
in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn de financiële
mogelijkheden beperkt terwijl de ambitie groot is om deze
vormen van geweld terug te dringen en hulp te bieden aan
de slachtoffers. Fier heeft zich verbonden aan die ambitie
en werkt samen met de overheid en organisaties op de
eilanden. Het doel van deze samenwerking: wederzijdse
expertise delen; ondersteuning bieden in de aanpak van

geweld in afhankelijkheidsrelaties; ondersteuning bieden bij
de professionalisering van de zorg op Aruba en Curaçao;
versterken van de culturele sensitiviteit binnen Fier.
Fier werkt onder meer samen met Casa Cuna Progreso
(Aruba), Fundacion Hende Muher den Dificultad (Aruba) en
Aliansa (Curaçao). Daarnaast ondersteunt Fier de minister
van Sociale Zaken en Arbeid bij de realisatie van een
multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling en huiselijk
geweld c.q. een Family Justice Center op Aruba.

Aangezien organisaties op de eilanden weinig middelen
hebben, bieden professionals van Fier op vrijwillige basis
ondersteuning. De organisaties geven een vergoeding
voor eten en drinken, de samenwerkende fondsen betalen
de tickets en de hotels bieden gratis overnachting (voor
het goede doel). We zijn trots op deze samenwerking met
de organisaties, de hotels en de fondsen: op deze manier
is het mogelijk om met weinig kosten hoogwaardige en
professionele samenwerking te realiseren.
FAMILY JUSTICE CENTER
Fier laat zich bij de ontwikkeling van het Veilige-Vesteconcept inspireren door de Family Justice Centers en zal
zich in de toekomst ook aansluiten bij de EFJCA. Niet alleen
inhoudelijk is het gedachtengoed van de FJC’s van belang,
het is ook belangrijk om (inter)nationaal coalities te vormen,
een beweging die voortdurend aandacht vraagt voor geweld
(in gezinnen), de noodzaak om dit te bestrijden en gezinnen
hoogwaardige hulp te bieden. Want samen sta je sterker.

De European Family Justice Center Alliance (EFJCA)
is het netwerk van Family Justice Centers en
multidisciplinaire centra in Europa; organisaties
die zich richten op de aanpak van geweld in
afhankelijkheidsrelaties: gendergerelateerd geweld,
huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld.
De EFJCA heeft 40 leden in 22 landen: Albanië, België,
Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Griekenland,
IJsland, Italië, Ierland, Letland, Litouwen, Malta,
Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Spanje, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
De EFJCA stimuleert netwerken van ‘cross professions’:
politie, justitie, vrouwenhulpverlening, slachtofferhulp,
jeugdbescherming, daderprogramma’s, jeugdhulp,
(jeugd)gezondheidszorg, ggz, sociale diensten,
persoonlijke ondersteuning, inkomensondersteuning,
onderwijs- en arbeidsbemiddeling, schuldhulpverlening,
gemeentelijke diensten, kennis- en onderzoekscentra,
universiteiten, lokale autoriteiten, nationale autoriteiten.
Intrafamiliaal geweld vraagt om samenwerking.
Een Family Justice Center zet ‘de cliënt centraal’;
professionals stellen altijd de vragen ‘Wat kan ik voor
je doen?’, ‘Hoe kan ik je helpen?’ en ‘Wat heb je van
mij nodig?’. Slachtoffers moeten het centrum kunnen
binnenlopen en weten dat het veilig voor hen is en dat ze
daar de hulp vinden die ze nodig hebben. Een FJC biedt
(in principe) hulp- en dienstverlening vanuit één fysieke
locatie:
• om het aantal organisaties en instanties te
verminderen waar betrokkenen heen moeten om de
noodzakelijke hulp- en dienstverlening te krijgen die
nodig is om een einde te maken aan het geweld;
• om het aantal keren dat betrokkenen hun verhaal
moeten vertellen te verminderen;
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•

•

om samenwerking en een gemeenschappelijke
aanpak van de verschillende organisaties en
instanties te bevorderen (een WIJ-cultuur
– interdisciplinair gedragen en gedeelde
verantwoordelijkheid);
om de toegang tot hulp- en dienstverlening voor
betrokkenen te verbeteren.

Guiding principles: Safety Focused: Survivor-driven;
Kind-hearted; Offender-accountability; Empowered;
Victim-centered; Relationship-based; Transformative;
Cultural competent; Relationship-based.

ONZE AMBITIE VOOR DE KOMENDE JAREN
Het Veilige Veste concept en het FJC-concept
integreren en doorontwikkelen. Elkaar versterken.
Daarbij sluiten we strategische allianties, zowel op
het terrein van schaars (landelijk) specialisme als
op het terrein van GIA en het ontwikkelen van een
top-integrale werkwijze.

4. BROEDPLAATSEN WAAR ‘IETS’ GEBEURT
EN HULP OP EEN NIEUW LEVEL
De Veilige Veste in Leeuwarden en Capelle aan den
IJssel, onze afdeling in Groningen, het Landelijk
Steunpunt Extremisme, het Centrum tegen Kinderhandel
en Mensenhandel, de Ambulante en Residentiële
Behandelteams, de afdeling Participatie, de onderzoeksgroep,
de afdeling Communicatie, de Fierschool en de Fier Academy
moeten plaatsen zijn waar ‘iets gebeurt’. Broedplaatsen waar
hoogwaardige behandeling, onderzoek en doorbraakprojecten
tot nieuwe inzichten, innovaties en vernieuwingen leiden.
Broedplaatsen waar campagnes worden ontwikkeld,
waar wordt samengewerkt met de (landelijke) media en
lobby wordt gevoerd. Plekken waar antwoorden worden
geformuleerd op maatschappelijke vraagstukken. Waar we
aan oplossingen werken voor kwetsbare groepen kinderen en
jongeren. Alles om de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid en
geweld te doorbreken.
Vanuit deze broedplaatsen willen we samen met
zorgaanbieders, gemeenten, ministeries, zorgverzekeraars,
fondsen, bedrijfsleven, hogescholen, kenniscentra,
universiteiten en andere partners bouwen aan innovaties
en vernieuwingen die er toe doen binnen het Koninkrijk der
Nederlanden.
Fier heeft een aantal bijzondere broedplaatsen die niet
zomaar in een hokje onder te brengen zijn: de Digitale Veste,
het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel en het
Landelijk Steunpunt Extremisme; zij brengen hulp op een
nieuw level.
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DE DIGITALE VESTE
Internet, mobiele communicatie en ‘internet of things’ zijn
ons leven binnengewandeld om daar te blijven. Er is geen
scherp onderscheid meer tussen de digitale online wereld en
de real life offline wereld. Onze digitale identiteit is onderdeel
geworden van onze persoonlijke identiteit. De digitalisering
brengt vele kansen met zich mee; innovaties die ons leven
verrijken en bijdragen aan ons welzijn.
Maar er is ook een schaduwzijde. Het is namelijk nog
nooit zo gemakkelijk geweest voor mensenhandelaren,
kindermisbruikers, stalkers, groomers en jihadisten om in
contact te komen met potentiële slachtoffers. Het internet
is dé plek om hen te vinden, te bedreigen, te intimideren,
schade toe te brengen, afbeeldingen te delen. Er komen
steeds meer slachtoffers en ze worden steeds jonger,
waarbij online en offline vormen van geweld naadloos
in elkaar overlopen en elkaar versterken. Dit alles met
vergaande gevolgen.
We moeten echter erkennen dat we vanuit de zorgen justitieketen jaren achterlopen op criminelen,
mensenhandelaren, pedoseksuelen en andere ‘foute’
mensen: zij benutten alle mogelijkheden die de online wereld
heeft terwijl wij ons nog vooral in de real life offline wereld
bewegen. Fier heeft daarom de Digitale Veste ontwikkeld:
het digitale en online zusje van de Veilige Veste. De Digitale
Veste maakt integraal onderdeel uit van de Veilige Veste.
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Er wordt vaak een dichotomie verondersteld tussen
slachtoffers en daders. In de levensloop van één persoon
komt vaak zowel slachtofferschap als dadergedrag voor
(denk aan agressief gedrag of delinquentie maar ook aan
een mishandelde moeder die haar kind mishandeld of een
jongen die seksueel misbruikt is en andere kinderen gaat
misbruiken). Misbruikte en verwaarloosde kinderen lopen
bijvoorbeeld een verhoogd risico zelf op latere leeftijd
dadergedrag te vertonen. De overlap tussen victimisatie
en delinquentie/dadergedrag blijkt aanzienlijk.
De meest effectieve hulp aan slachtoffers van geweld in
afhankelijkheidsrelaties geef je al lang niet meer alleen
face to face. We hebben onze dienstverlening uitgebreid
met online dienstverlening en het blended aanbod: een
combinatie van online en offline hulp. Daarbij maken we
gebruik van state of the art toepassingen, zoals deze
ontwikkeld worden in de zorg. Maar ook andere digitale
toepassingen ontwikkelen we verder binnen de Digitale
Veste mét en voor slachtoffers.
Steekwoorden bij de ontwikkeling van de Digitale Veste
zijn: digitale bewustwording (ook van professionals),
intake gericht op social media en het online gedrag van
cliënten, doorontwikkeling en structurele financiering van
de chatfunctie, ontwikkeling e-mental health en een online
outreachprogramma waar de kwetsbare doelgroep proactief
wordt benaderd en er niet wordt afgewacht totdat zij zich uit
eigen beweging melden, vindbaar zijn voor en hulp bieden
aan kinderen, jongeren en volwassenen die in het buitenland
worden vastgehouden tegen hun wil (mensenhandel,
ontvoering, achterlating et cetera), uitbreiding van de online
diensten en blended aanbod: een combinatie van online en
offline hulp, een cliëntenportal, online behandelmodules en
zelfhulpmodules.
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Wij streven ernaar dat digitale en online diensten op ons
expertisegebied zoveel mogelijk gebundeld worden zodat
er niet een wirwar van chatfuncties en andere digitale
diensten ontstaat waardoor mensen door de bomen het
bos niet meer zien. Bovendien kunnen we meer bereiken
door de krachten te bundelen. In dit kader werkt Chat met
Fier al samen met NOC*NSF en de Centra Seksueel Geweld
(CSG), hebben we projecten in de gemeenten Den Haag en
Rotterdam en zijn we in gesprek met de instellingen voor
Vrouwenopvang in Nederland.
Verder willen we op termijn de mogelijkheden onderzoeken
om onze online dienstverlening te verbreden naar het
Nederlandse taalgebied - denk aan Vlaanderen – en naar het
hele Koninkrijk: Caribisch Nederland.
HET CENTRUM TEGEN KINDERHANDEL EN
MENSENHANDEL (CKM)
Binnenlandse en buitenlandse mensenhandel vormen een
van de meest schrijnende vraagstukken in onze moderne
samenleving. Fier biedt hoog gespecialiseerde hulp aan
de slachtoffers. Echter, als er één groep slachtoffers is
die niet voor hun belangen (kunnen) opkomen zijn dit wel
kinderen, jongeren en volwassenen die seksueel gebruikt,
misbruikt en (crimineel) uitgebuit zijn. Schaamte, taboes,
schuldgevoelens, angst, trauma’s, victim blaming en self
blaming staan dit in de weg. Het CKM maakt mensenhandel
wél zichtbaar. En dat is broodnodig. De Nationaal
Rapporteur schat in dat slechts 2 tot 3% van minderjarige
slachtoffers van seksuele uitbuiting zichtbaar zijn. De beste
manier om slachtoffers te helpen is ervoor te zorgen dat
er geen nieuwe slachtoffers bijkomen. Daarom heeft Fier
in 2013 het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
opgericht. Het CKM is een NGO (Niet-Gouvernementele
Organisatie). Het motto van het CKM: ‘Maak het zichtbaar!’

Het CKM bindt de strijd aan tegen seksuele en criminele
uitbuiting in Nederland.
• Het CKM is aanjager, een innovator, een activist. Met
maar één doel: het stoppen van uitbuiting in Nederland.
Het CKM participeert in diverse spraakmakende
(internationale) projecten en proeftuinen.
• Het CKM doet onderzoek, haalt de onderste steen boven
en deelt haar bevindingen met de rest van de wereld.
• Het CKM agendeert. Om de samenleving weerbaar
te maken tegen mensenhandel voedt het CKM de
politieke agenda, zoekt het de media, stimuleert
het maatschappelijk debat o.a. door prikkelende
opiniestukken en voert het bewustwordingscampagnes.
Ook geeft het CKM gevraagd en ongevraagd advies aan
onder andere beleidsmakers en hulporganisaties. Het CKM
roept niet alleen vanaf de zijlijn dát dingen beter moeten, zij
denkt ook proactief mee over hóe het beter kan.
HET LANDELIJKE STEUNPUNT EXTREMISME
Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) biedt
laagdrempelige hulp aan burgers, professionals en
gemeenten die te maken hebben met radicalisering en
extremisme. Hiermee speelt het LSE in op een zeer urgent
vraagstuk van nationale veiligheid, terwijl het ook gaat
over concrete hulp voor mensen. Onderscheidend aan
de dienstverlening is de benodigde actuele expertise op
gebied van extremisme en radicalisering om doorlopend
de veiligheidsrisico’s in te schatten en om duiding van
en ondersteuning aan de problematiek te bieden. Een
multidisciplinair en multicultureel team met ervaren en
bevlogen professionals werkt aan een drietal functies: 1)
informatie- en consultatiefunctie 2) trajectbegeleiding, en 3)
de kennis- en expertisefunctie. Binnen deze functies vallen
tal van diensten en activiteiten.

•

•

•

Informatie- en consultatiecentrum: advies bij hulp- of
ondersteuningsvragen van professionals en gemeenten
m.b.t. casuïstiek die (mogelijk) met radicalisering te maken
heeft. Hieronder valt ook de coördinatie van het Landelijk
Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV) en het Landelijk
Adviesteam minderjarige Terugkeerders (LAT). Belangrijk
product bij de advisering is de intern ontwikkelde LSEduidingssystematiek. Het gaat hierbij om een integrale
duiding van de vorm/mate van (gewelddadig) extremisme
en het bieden van handelingsperspectief.
Trajectbegeleiding: bestaat uit hoogspecialistische
begeleiding op maat aan (a) personen die geradicaliseerd
zijn en/of actief zijn (geweest) bij extremistische netwerken
en (b) familieleden van radicaliserende of geradicaliseerde
personen, wanneer sprake is van complexe problematiek
waar reguliere ondersteuning geen antwoord op biedt.
Kennis- en expertisefunctie: wetenschappelijk
onderzoek, interventieontwikkeling en -validering vanuit
een diversiteit aan disciplines, sterk gelieerd aan de
casuïstiek en volgens de laatste wetenschappelijke
inzichten. De opgedane kennis en ervaringen worden
vertaald naar publicaties, trainingen en methodieken en
actief ter beschikking gesteld.

De komende drie jaar zal het accent bij het LSE liggen op:
• Continuïteit in hoogwaardige zorg en hulpverlening
• Eigentijdse positionering van het LSE als hét kennis- en
expertisecentrum voor advies, hulp en zorg bij de omgang
met personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn.
• Uitbouw van de kennisfunctie met nieuwe onderzoeken en
aanbod van gevalideerde methodieken.
• Op maat bedrijfsvoering, met oog voor de specifieke rol
en taken van LSE (landelijk, veel reistijd, veiligheidsrisico’s
etc.). Tevens focus op het aantrekken, ontwikkelen en
behouden van mensen met de noodzakelijke en schaarse
competenties voor dit hoogspecialistische werk.
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5. HIGH INTENSIVE CARE, HIGH SAFETY
AMBULANT & INTENSIVE EDUCATION

ONZE AMBITIE VOOR DE KOMENDE JAREN
• De Digitale Veste staat nog in de kinderschoenen en de
komende jaren heeft de ontwikkeling van de Digitale
Veste prioriteit. Het CKM zal deze ontwikkeling trekken.
Dit in nauwe samenwerking met early innovators als
EOKM, Help Wanted, CSG en Chat met Fier.
• Daarnaast – en tegelijkertijd – zal er bij zorgfinanciers
en overheden aandacht gevraagd worden voor de
noodzaak van stevige inbedding en financiering
van (anonieme) online dienstverlening en online
gespecialiseerde zorg in de huidige zorgstelsels.
We vragen daarbij speciale aandacht voor de firstresponsefunctie. Terwijl (inter)nationale onderzoeken
laten zien dat minderjarige slachtoffers zelden met
hun verhaal naar buiten komen of hulp vragen,
zien we dat dit wél gebeurt als ze anoniem kunnen
chatten. Dat is winst. Het is dan ook van groot belang
dat de first-responsefunctie erkend wordt.
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•

•

•

Veel professionals bij Fier beschikken over een schat aan
kennis en deskundigheid op ons expertisegebied. Het is
veelal impliciete kennis. We willen deze impliciete kennis
de komende jaren gaan ontsluiten.
Het is belangrijk dat de onderzoeksgroepen van Fier en
het LSE zich de komende jaren beter profileren. Ze doen
belangrijk werk; het is nu zaak hun resultaten krachtig
voor het voetlicht te brengen.
Ten slotte focussen we op het onder de aandacht
brengen van het landelijk specialisme van Fier in
jeugdhulpregio’s en bij gemeenten zodat jongeren en
jongvolwassenen die deze gespecialiseerde zorg nodig
hebben, verwezen worden naar Fier. Tot onze spijt
hebben landelijke functies na de decentralisering nooit
een duidelijke plek gekregen in de (jeugd)zorgstelsels.
Hierdoor dreigt schaars landelijk specialisme onzichtbaar
te worden en daarmee verloren te gaan. Daar neemt Fier
uiteraard nooit genoegen mee.

Fier werkt op het snijvlak van zorg, veiligheid en educatie/
participatie. We ontwikkelen nieuwe vormen van veiligheid en
bescherming voor de ambulante, residentiële en klinische zorg.
Veiligheid is daarbij een breed concept: voorkomen en stoppen
van geweld, terugdringen van stress en zorg dragen voor
een klimaat waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en hun
psychologische basisbehoeften worden gerespecteerd.
Naast veiligheid en bescherming (acute en duurzame
veiligheid; high safety) bieden we specialistische behandeling
gericht op de gevolgen van geweld en de mechanismen
waardoor mensen steeds opnieuw slachtoffer of pleger
worden (high intensive care). Daarnaast is maatschappelijke
participatie – meedoen - integraal onderdeel van het concept:
dan gaat het om leren participeren, toekomst, onderwijs,
werk, vrijetijdsbesteding et cetera (intensive education).
EERSTE, TWEEDE EN DERDE GRAAD INTERVENTIES
Een enkele interventie kan maximaal twintig procent effect
hebben. De combinatie van verschillende behandelstrategieën
levert een beter behandelresultaat op. Van belang zijn goed
doordachte en uitgevoerde behandelinterventies op drie
niveau’s, die elkaar versterken:

•
•
•

1ste graad strategie: een veilig, positief, stabiliserend,
behoefteondersteunend en ontwikkelingsgericht klimaat;
2de graad strategie: methodische (groeps)interventies en
bejegening;
3de graad strategie: specifieke behandelinterventies op
individueel of systeemniveau (specialistische GGZ).

Hoewel de grens tussen 1ste, 2de en 3de graadstrategieën niet
messcherp is, hieronder een globale beschrijving van de drie
strategieën. De basis van begeleiding, herstel en behandeling
ligt steeds in de 1ste graad strategie. Als de basis niet op
orde is, dan is het risico dat 2de en 3de graad interventies niet
beklijven aanzienlijk. Problemen binnen het leefmilieu van
mensen – zoals geweld, armoede en schulden, werkloosheid,
schoolverzuim, middelenafhankelijkheid of verslaving –
ontwrichten het leven zodanig dat er geen ruimte is voor groei
en ontwikkeling enerzijds en hulp bij problemen en behandeling
van klachten, stoornissen en beperkingen anderzijds.

3de graad strategie
Behandelinterventies op individueel & systeemniveau (GGZ)
2de graad strategie
Methodische aanpak (individueel); Methodische groeps- of gezinsinterventies
1ste graad strategie
Veilig en ontwikkelingsgericht leefmilieu (basisklimaat)
Versterken van de drie psychologische basisbehoeften (competentie, verbinding en autonomie

ONZE AMBITIE VOOR
DE KOMENDE JAREN
We willen de komende jaren
het concept High intensive
Care, High Safety en
Intensive Education verder
ontwikkelen en verfijnen, in
combinatie met de 1ste, 2de
en 3de graad interventies en
het integraal werken.
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6. SPECIALIST IN INTEGRAAL WERKEN
Integraal en holistisch werken betekent voor ons dat we niet
alleen focussen op problemen, stoornissen en beperkingen
maar een brede oriëntatie kiezen. De mens in zijn of haar
geheel beschouwen en benaderen. Wie ben jij en wat kunnen
wij voor jou betekenen; dat moeten leidende principes
worden. Aandacht voor de positieve psychologie.

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
‘rechtop zetten’, een toekomst geven. Vanuit een holistische
en dus integrale benadering.

Ons werk is niet klaar als de klachten behandeld zijn,
dan begint het pas. 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 kan meedoen
in de samenleving. Maatschappelijk participeren. Deze focus
is er niet alleen in onze ambulante zorg maar 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. In het verlengde hiervan
ontwikkelt Fier onder meer psychotraumacentra waar volledig
integraal gewerkt wordt.

In een Top Integraal Centrum versterken de kennis en
kunde van verschillende disciplines en domeinen elkaar.
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.

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
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Samenwerken met elkaar, met de omgeving en - in eerste
instantie - met cliënten: Waar willen zij ondersteuning bij?
Wat willen zij bereiken?
Gezien de complexe en vaak meervoudige problematiek
waar we bij Fier mee werken, is individueel specialisme
noodzakelijk en zeer waardevol. Denk aan (gespecialiseerde)
diagnostiek, behandeling van complex trauma, systeem- en
gezinsbehandeling; maar ook aan kinderen, jongeren en
volwassenen die na een lange periode van uitval weer plezier
krijgen en ambities hebben in het kader van onderwijs,
werk, sport, hobby’s; talenten ontdekken en competenties
ontwikkelen. Individueel specialisme is echter niet toereikend.
De complexiteit van de problematiek vraagt om het
samenbrengen van (individuele) expertises, het vraagt om
steeds vanuit verschillende perspectieven te kijken en deze
te integreren tot een holistische aanpak. Daar werken we al
jaren aan en we worden er steeds beter in. Ook de komende

jaren blijven we aandacht besteden aan integraal en holistisch
werken als expertise. Specialisaties, competenties en krachten
worden gebundeld waardoor we het verschil kunnen maken.

Bijvoorbeeld niet, wat veel jongeren te horen krijgen: ‘Ga
eerst maar je problemen oplossen en kom dan maar weer
naar school’ of ‘Met jouw problemen kun je beter op
een wat lager niveau onderwijs volgen’. Onze uitdaging
is het integraal bieden van hoogwaardig onderwijs - op
het niveau waar de capaciteiten van jongeren liggen - én
hoogwaardige behandeling (in combinatie met veiligheid
en bescherming). (Groeps)behandelaren en docenten
die samen kijken hoe behandeling en onderwijs elkaar
kunnen versterken. Uiteindelijk is behandeling niet alleen
bedoeld om aan problemen, klachten en stoornissen
te werken maar vooral om kinderen, jongeren en
volwassenen weer ‘op de rit te krijgen’, zodat ze weer
regie over hun eigen leven hebben.

Er wordt gebruikgemaakt van de nieuwste nationale en
internationale inzichten en samengewerkt met universiteiten
en gerenommeerde praktijkinstellingen. Het Top Integraal
Centrum verwerft een leidende rol binnen haar vakgebied,
onderzoekt en ontwikkelt nieuwe (integrale) methodieken. 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.
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 staan.
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Alle professionals van Fier zijn specialist op hun eigen
vakgebied. Verder zijn de kinderen, de jongeren, hun
ouders, de volwassenen en de gezinnen die bij Fier hulp
krijgen dé specialisten van hun eigen leven. Omdat
ontwikkeling, kansen en een toekomst(perspectief)
zo belangrijk zijn voor herstel en de regie over je eigen
leven krijgen, werken we ook intensief samen met
onderwijsspecialisten.
We hebben alle 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
naartoe? Wat heb je nodig? Hoe kan ik je helpen? Alle
specialisten moeten SAMEN tot overeenstemming
komen over de vraag welke hulp het beste is.
Interdisciplinair én met de doelgroep zelf (shared
decision making & commitment).
Vanzelfsprekend betekent SAMEN tot
overeenstemming komen ook dat iedere professional
besluiten over behandeling, onderwijs en participatie
toetst aan de kaders die gelden voor de eigen professie
en het eigen vakgebied.
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.
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ONZE AMBITIE VOOR DE KOMENDE JAREN
•• Allereerst willen we het integraal werken als specialisme nog
beter en steviger verankeren in het Veilige Veste-concept.
De komende jaren ligt de focus en de aandacht op de vraag
hoe we onze holistische visie op het niveau van 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 doorontwikkelen. Niet alleen
in de managementposities maar dwars door de organisatie
heen. Zodat medewerkers niet alleen trots zijn op hun
individuele specialisme maar ook op het samenwerken en
de gezamenlijke identiteit.
• Verder willen we de komende jaren meer en meer
maatschappelijke, participatie- en onderwijsdoelen als
uitgangspunt nemen voor onze zorgtrajecten. Hulpverlening
moet ten dienste staan van het gewone leven. Hoe draagt
behandeling er bijvoorbeeld aan bij dat een cliënt zijn of haar
diploma kan halen?
• Tegelijkertijd willen we niet dat docenten verzuim zomaar
accepteren omdat cliënten ‘het toch al zo zwaar hebben’.
Voor veel jongeren en jongvolwassenen in de residentiële
zorg is Fier misschien wel de laatste kans om een diploma
te halen. Samenwerken als specialisme is dan een
noodzakelijke voorwaarde.
• De komende tijd willen we extra aandacht besteden aan
de vraag wat de holistische benadering gericht op alle
levensterreinen - waarbij behandeling bijdraagt aan doelen op
het terrein van gezinsfunctioneren, participatie en onderwijs
– betekent voor (outreachende) ambulante hulpverlening/
behandeling. Soms is traumabehandeling bijvoorbeeld op
zichzelf al voldoende om iemand ‘weer op de rit te krijgen’.
Soms is er veel meer nodig. Wat betekent dit voor de
ambulant werkende professional binnen de veranderende
context van onze maatschappij met steeds groter wordende
wijk- en gebiedsteams?

7. AMBITIES VOOR DE KOMENDE DRIE JAREN
In de voorgaande hoofdstukken hebben we onze belangrijkste
ambities beschreven voor de komende jaren. We hebben
echter meer grote en kleinere ambities: een aantal geven we
hier kort weer.
LOBBY
• In 2015 is de decentralisering doorgevoerd. De afgelopen
5,5 jaar hebben we ervaren dat de positionering van
schaars landelijk specialisme in een gedecentraliseerd
stelsel aanzienlijke problemen en uitdagingen met zich
meebrengt. Ook de komende jaren zullen we ons inzetten
voor een betere positionering – beleidsmatig en financieel
– van schaars landelijk specialisme binnen de WMO, de
Jeugdwet en Beschermd Wonen. Dat vergt een ander
en gezonder ‘verdienmodel’ waar niet de laagste kosten,
maar de beste zorg centraal staat.
• Overheden vragen de zorg om te ontschotten en samen
te werken; niet alleen binnen de zorg maar ook met
‘aanpalende’ sectoren zoals het onderwijs. Ontschotten
kan alleen als er ook ontschot wordt op het niveau van
beleid en financiering. Het vraagt de bereidheid van
overheden en andere zorgfinanciers om te ‘re-designen’.
Herontwerpen en ontschotten van financieringsstromen
bijvoorbeeld over de sectoren heen.
• Na de afschaffing van het representatiemodel binnen
de GGZ in 2014 is er geen helder beleid ontwikkeld voor
kleine landelijke aanbieders. Dit brengt aanzienlijke
financiële risico’s met zich mee voor Fier. Ook hier zullen
we aandacht voor blijven vragen bij relevante partijen:
zorgverzekeraars, ZN, de NZA en het ministerie van VWS.
Ambitie is om zonder budgetplafonds of gemiddelde
prijzen per cliënt de inkoop gerealiseerd te krijgen.
• Alle beleid is erop gericht om kwetsbare mensen (weer)

•

•

een plek in de samenleving te geven. We willen investeren
op ‘meedoen’, ‘van betekenis zijn’, ‘normaliseren’ (i.p.v.
medicaliseren). Nogmaals, niet het ‘slachtoffer’ maar
het mens daarachter staat bij ons centraal. Niet zielig,
maar weerbaar. Vanuit dit denken investeert Fier in
onderwijs, sociale ondernemingen en maatschappelijke
participatie. Vanuit de zorg wordt hier slechts
mondjesmaat voor betaald. Vanuit participatiebudgetten
krijgen we hier geen financiering voor. Een belangrijk
deel van onze inspanningen rond onderwijs en
participatie wordt gefinancierd door fondsen en het
bedrijfsleven. Ook hier zullen we aandacht voor blijven
vragen bij overheden en zorgfinanciers.
Erkenning van het ‘High Intensive Care, High Safety en
Intensive Education & Participation’-model naast andere
verblijfscategorieën zoals JeugdzorgPlus, klinieken voor
kinder- en jeugdpsychiatrie en de open residentiële
jeugdhulpvoorzieningen.
In het verlengde van bovenstaande zullen we pleiten
voor integrale financiering bij meervoudige complexe
problematiek. Wellicht is populatiebekostiging te
overwegen. Of een landelijke pilot.

SAMENWERKING & ACTIVISME
• We hebben de ambitie om nog steviger en heel
gericht te investeren in coalities, allianties en
samenwerkingsverbanden. We gaan voor weloverwogen
samenwerking om goede en relevante resultaten te
boeken. Immers, samen bereik je meer dan alleen.
• Naast reguliere hulp zullen we ook de komende jaren
blijven investeren in onderzoek, projecten, innovaties,
bijzondere zorg en een zeker activisme dat nodig is om
geweld op de politieke en maatschappelijke agenda te
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houden. We noemen hier enkele voorbeelden:
• het Centrum Seksueel Geweld (CSG)
• het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)
• de Multidisciplinaire Aanpak++ kindermishandeling en huiselijk
geweld (MDA++)
• het Centrum tegen Kinderhandel en Mensen (CKM)
• Chat met Fier
• de sociale ondernemingen van Fier: het L.A.P. Atelier en
Blooming Bakery
• de samenwerking met het voortgezet onderwijs en het mbo
• de samenwerking binnen het Koninkrijk
• de samenwerking met fondsen en het bedrijfsleven
ZORG
• Doorontwikkelen en implementeren van het High Intensive Care, High
Safety en Intensive Education én de 1ste, 2de en 3de graad strategieën
voor de residentiële, de klinische en de ambulante zorg binnen Fier.
FIERE PROFESSIONALS
• We zetten in op werkgeluk en professionele ontplooiing: zeer tevreden
medewerkers die langere tijd bij Fier blijven en zich ontwikkelen tot
specialist op het expertisegebied van Fier én kunnen bijdragen aan de
kennis- en methodiekontwikkeling op dit terrein.
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8. DUURZAAMHEID
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 rechtvaardigere,
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 rechtvaardigere 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 gendergelijkheid,
op vrede en rechtvaardigheid. Ook voor Nederland zijn
deze doelen actueel. En zeker voor de doelgroep van Fier.
Een substantieel deel loopt een aanzienlijke kans zonder
startkwalificatie het onderwijs te 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 voor 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.
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