Het jaar 2021

Leren en Meedoen

Landelijk Steunpunt Extremisme

We boden hulp aan

Bij Fier ligt de focus op de toekomst. Naast behandeling
van (trauma)klachten helpen we cliënten ook bij het
opdoen van positieve ervaringen op het gebied van
onderwijs, werk, sociale contacten, cultuur en sport. Heel
‘gewone’ zaken, maar voor mensen die geweld hebben
doorgemaakt niet zo vanzelfsprekend.

2057

Samen met bedrijven en vrijwilligers boden we onze
cliënten gedurende hun tijd bij Fier dit jaar weer zoveel
mogelijk moois: workshops en cursussen, sportlessen,
gezellige groepsactiviteiten en werk- en leerervaring.

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is onderdeel
van Fier en is gespecialiseerd in de omgang met
personen die geradicaliseerd zijn en hun omgeving. Zo
draagt het LSE bij aan de leefbaarheid en veiligheid in
Nederland. Het LSE biedt consultatie en advies voor
professionals, begeleiding van personen die
geradicaliseerd zijn en hun directe omgeving en tenslotte
training en intervisie voor professionals.
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kinderen, jongeren en volwassenen
die te maken hadden met geweld in
afhankelijkheidsrelaties.
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Op 16 september opende Prinses Beatrix onze Veilige
Veste Rotterdam-Rijnmond in Capelle aan den IJssel.

Meer info: LANDELIJKSTEUNPUNTEXTREMISME.NL

Met de komst van een tweede Veilige Veste is het schaarse
specialisme van Fier beter bereikbaar, ook voor mensen uit
het westen en zuiden van het land. Daarnaast werken we
hier samen met de stad, de gemeente, zorgverzekeraars,
onderwijsinstellingen en andere partners aan duurzame
oplossingen om de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid,
seksueel geweld en uitbuiting te doorbreken.
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Een tweede Veilige Veste

Er was in 2021 veel aandacht voor de
thema’s complotdenken en samenzweringen.
Het LSE publiceerde de handreiking
‘Samenzweringen - herkennen van en
omgaan met problematisch gedrag’ (Scan de QR)
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Tevens openden we in dit pand een tweede vestiging van
onze sociale onderneming Blooming Bakery.

Zij hadden te maken met...
mensenhandel
seksuele uitbuiting
seksueel geweld
huiselijk geweld
vroegkinderlijke traumatisering
conflictscheidingen
psychotrauma
kwetsbaar ouderschap
kindermishandeling
sexting/sextortion partnergeweld
radicalisering
risicogedrag
seksueel geweld

L.A.P. Atelier en Blooming Bakery
Om onze cliënten een veilige werk- en leerplek te bieden,
hebben we de sociale ondernemingen Blooming Bakery
en het L.A.P. Atelier opgericht. Bij Blooming Bakery leren
deelnemers de fijne kneepjes van het banketbakkersvak en
bij het L.A.P. Atelier maken ze prachtige, duurzame
textielproducten in een professioneel naaiatelier.
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36 cliënten deden dit jaar werk- en leerervaring op het
L.A.P. Atelier in Leeuwarden.
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Landelijk aanbod
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130 cliënten deden dit jaar werk- en leerervaring op bij
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In totaal werden bij onze
landelijke voorzieningen
Asja, Metta, Zahir, Reza en
Ravi 203 cliënten
aangemeld uit heel
Nederland en 4 uit
het buitenland.
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Voor het televisieprogramma Five Days Inside verbleef
Natasja Froger vijf dagen en nachten bij Asja, onze
klinische groep voor meiden die te maken hebben gehad
met seksueel geweld en seksuele uitbuiting.
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22.718
chatsessies

Five Days Inside

13.809

unieke chatters

Blooming Bakery in Leeuwarden en Rotterdam-Rijnmond.
Scan de QR-codes hieronder voor factsheets over onze
sociale ondernemingen in 2021

L.A.P. Atelier

Natasja draaide volledige mee met het leven van de
meiden. Ze sprak ze over hun trauma’s en maakte hun
behandelproces van dichtbij mee.
Het heeft geresulteerd in een indrukwekkende aflevering
en een mooie inkijk in het werk van Fier. Bekijk Five Days
Inside op VIDEOLAND.NL

Centrum tegen Kinderhandel en
Mensenhandel
Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
is onderdeel van Fier en voert de strijd tegen seksuele en
criminele uitbuiting in Nederland door middel van
onderzoek, bewustwordingscampagnes, lobby, advies en
innovaties.
Online Outreach Team
In 2021 hield het CKM zich onder meer bezig met het
opzetten van een Online Outreach Team om proactief
contact te leggen met (potentiële) slachtoffers van seksueel
geweld. Met een boodschap van hoop en bescherming, een
luisterend oor en boven alles een uitweg. Verder lezen over
dit project? Scan de QR-code.
Meer info: HETCKM.NL

Blooming Bakery
Meer lezen over 2021?

LAPATELIER.NL
BLOOMINGBAKERY.NL

Lees ons volledige jaarverslag op
FIER.NL/JAARVERSLAG

