FIER: GEWELD STOPPEN EN VOORKOMEN EN
HULP BIEDEN BIJ DE GEVOLGEN VAN GEWELD

Fier is hét landelijk expertise- en behandelcentrum op het
terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden
hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld dat
plaatsvindt in relaties. Fier combineert gespecialiseerde zorg
in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie
(ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie).
Fier is expertisecentrum op het gebied van:
Huiselijk geweld
Kindermishandeling
Vechtscheidingen / hoog-risico-scheidingen
Eergerelateerd geweld, achterlating, huwelijksdwang
Mensenhandel / loverboyproblematiek
(Vroegkinderlijke) traumatisering

SPECIALISATIES FIER
Kinder- en Jeugd Psychiaters
Psychiaters (volwassenen)
Klinisch psychologen
Psychotherapeuten
GZ-Psychologen
Pedagogen (w.o. orthopedagogen)
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
Systeemtherapeuten
Creatief therapeuten
Psychomotore therapeuten
Maatschappelijk werkenden (HBO), specialisatie GIA*
Sociaal Pedagogische Hulpverleners (HBO), specialisatie GIA*

LANDELIJKE FUNCTIES

LANDELIJKE SPECIALISTISCHE FUNCTIES

ADVIES EN CONSULT

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor
alle zorg aan jeugdigen onder de 18 jaar. Dit betekent dat
gemeenten voor hun eigen regio en gemeente moeten
bepalen welke zorg wordt ingekocht. Besloten is om
namens alle gemeenten voor een aantal functies landelijke
inkoopafspraken te maken. Het gaat om specialistisch
aanbod dat niet in iedere regio voorhanden is. Deze
specialistische landelijke functies zijn opgenomen in een
landelijk transitiearrangement en zijn een aanvulling op
de zorg die lokaal of regionaal wordt ingekocht. Fier is
opgenomen in het landelijk transitiearrangement jeugd als
instelling voor specialistische jeugdhulp, inclusief jeugd-GGZ
met een landelijke functie.

Fier heeft op het gebied van loverboyproblematiek/
mensenhandel, eergerelateerd geweld en psychotrauma
ook een door de VNG erkende landelijke advies- en
consultfunctie. Professionals uit heel Nederland kunnen
een beroep doen op Fier als zij met vragen zitten op deze
terreinen.
Voor alle andere hulp die Fier biedt, geldt dat verwijzingen
moeten verlopen via gemeenten (of een door de gemeente
aangewezen instantie), via een huisarts of een andere arts.

*GIA = Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met
geweld direct hulp krijgt. Waar nodig zorgen wij voor opvang op
een veilig adres. Omdat kinderen en jongeren vaak niet de hulp
krijgen die noodzakelijk is, zijn zij speerpunt.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

DIRECT DOORVERWIJZEN

Advies en aanmeldingen: 088 20 80 000
Fier: 058 215 70 84

Asja, Zahir en Metta zijn erkend als landelijk specialistisch
aanbod. Omdat Fier ernstig bedreigde minderjarigen
opneemt is afgesproken dat niet alleen (huis)artsen en
gecertificeerde instellingen uit heel Nederland cliënten
direct naar Fier mogen verwijzen als het gaat om
loverboyproblematiek/mensenhandel, eergerelateerd geweld
en complex trauma, maar ook politie en OM. Ook voor de
achttien plus-groep mogen politie en OM direct verwijzen.

Advies en aanmeldingen
 owel telefonisch als via mail te bereiken en mogelijkheid
Z
tot het maken van een face-to-face afspraak.
	
Advisering en consultatie aan professionals in heel
Nederland, gerelateerd aan de expertisegebieden van Fier.
	
Deskundigenadvies voor wijk- en gebiedsteams in
Friesland en Rotterdam-Rijnmond.
	
Advies en informatie over het aanbod van Fier.
	
Aanmeldingen voor alle onderdelen van Fier.
	
7 x 24 uur bereikbaar.
Telefoonnummer: 088 - 20 80 000
E-mailadres: aanmeldingen@fier.nl

UITGELICHT: HET CENTRUM TEGEN
KINDERHANDEL EN MENSENHANDEL

Het Centrum tegen Kinderhandel en
Mensenhandel (CKM) is een NGO, opgericht
door Fier. Taak: nationaal en internationaal
inzetten op de verbetering van de (rechts)
positie van slachtoffers van kinderhandel en
mensenhandel. Het CKM houdt zich bezig
met lobby, beleid en strategie. Dit gebeurt ook
vanuit het kantoor in Amsterdam. Als kennisen expertisecentrum speelt het CKM in op
ontwikkelingen in de samenleving en neemt
een leidende rol als het gaat om agendasetting,
innovaties en professionalisering. Het CKM doet
onderzoek en initieert indien nodig actie.
MET DE POTEN IN DE KLEI
Het CKM weet als geen ander wat er speelt in
de wereld van kinderhandel, mensenhandel en
seksuele uitbuiting. In het gebouw van het CKM
in Leeuwarden worden namelijk slachtoffers van
internationale mensenhandel opgevangen. In
de Veilige Veste, die op hetzelfde terrein staat,
worden Nederlandse slachtoffers opgevangen.
De medewerkers van het CKM worden hierdoor
dagelijks geconfronteerd met de verhalen, met
het onrecht, de trauma’s en de pijn. Ze weten
waar ze het over hebben als ze zeggen dat ze
deze onzichtbare problematiek zichtbaar willen
maken.
Het CKM vangt slachtoffers van kinderhandel

en mensenhandel op uit heel Nederland.
Daarnaast biedt Fier ambulante begeleiding en
hulpverlening aan buitenlandse slachtoffers
van mensenhandel en maatschappelijk werk
ten behoeve van mannen en vrouwen die in de
prostitutie werken.
EXPERTISECENTRUM
Het CKM wordt erkend als expert op het terrein
van kinderhandel en mensenhandel. We worden
regelmatig door ministeries, de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel, het COA, het NIDOS,
politie, OM, onderzoeksinstituten en andere
partijen op dit terrein gevraagd deel te nemen
aan onder andere expertmeetings, richtlijn- en
methodiekontwikkeling. Ook benaderen leden
van de Tweede Kamer ons voor informatie
over dit onderwerp. Verder ontwikkelen we
behandelprogramma’s, doen we onderzoek en
publiceren we eigen artikelen en boeken.
PARTNERS
De strijd tegen mensenhandel vraagt om
samenwerking. Daarom zoekt het CKM de
samenwerking met diverse organisaties, zowel
in binnen- als buitenland Het doel: krachten
bundelen. Belangrijke partners zijn Terre des
Hommes, VluchtelingenWerk Nederland,
FairWork, Stop the Traffik, Defence for Children
en Kompaan en De Bocht.

BEHANDELCENTRUM (SPECIALISTISCHE GGZ)

BEHANDELCENTRUM FIER (GGZ)
Het psychotraumacentrum van Fier biedt specialistische
GGZ (S-GGZ) bij problemen, klachten en stoornissen
in het psychi(atri)sch spectrum, die voortkomen uit of
samenhangen met recent of eerder meegemaakt geweld in
afhankelijkheidsrelaties. Veelal betreft het de diagnostiek en
de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen maar
ook persoonlijkheidsproblematiek wordt behandeld. Aanbod
bestaat onder andere uit: (traumaspecifieke) diagnostiek;
individuele en groepsbehandeling, zoals de Horizonmethode;
EMDR; cognitieve gedragstherapie; schematherapie en
systeembehandeling. Verder bestaat het aanbod uit
vaktherapieën, zoals psychomotore therapie, creatieve
therapie en dramatherapie, en geprotocolleerde onlinebehandeling in combinatie met face-to-face contacten.
Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum is onderdeel van het
Behandelcentrum van Fier.
Het behandelcentrum bestaat uit vier teams.
 et poliklinisch team
H
Cliënten worden aangemeld n.a.v. incest, seksueel
geweld, huiselijk geweld, ouder(en)mishandeling,
vechtscheidingen, (risico op) intergenerationele
overdracht en dergelijke. Specialisaties zijn onder meer:
dagbehandeling voor gezinnen, forensische behandeling
en behandeling bij vastgelopen echtscheidingen en hoog
risicoscheidingen. De behandeling van minderjarigen
vindt plaats binnen het Kinder- en Jeugdtraumacentrum
(KJTC). Specialisaties binnen het KJTC zijn onder meer:
Infant Mental Health voor kinderen jonger dan vier jaar en
psycho-educatiegroepen voor pleegouders.

 et sporenplus team
H
Dit team van specialisten wordt ingezet als de problemen
van cliënten in de ambulante teams een verdere
intensivering en verdieping van de hulpverlening en
behandeling noodzakelijk maken. Het team werkt
intensief samen met het team Directe Hulp bij Huiselijk
Geweld, het team Intensieve Ambulante Hulp en de
teams van het Kindspoor en het Jongerenspoor. Verder
particiciperen de specialisten van het Sporenplusteam
in het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling,
het Centrum Seksueel Geweld en het project
Specialisten4Generalisten (advies en consultatie aan de
wijkteams).
 et klinisch team opvang jongeren
H
Dit team is verantwoordelijk voor de Specialistische GGZ
bij de landelijke functies Asja, Roffa, Zahir en Metta.
 et klinisch team volwassenen en gezinnen
H
Dit team is verantwoordelijk voor de Specialistische GGZ
bij Blijfplus, de Tienermoeder & Kindgroep en Rena. Infant
Mental Health is een van hun specialisaties. Daarnaast
specialiseert dit team zich in het werken met vrouwen en
kinderen met een niet-westerse achtergrond.

AMBULANTE HULP

KINDSPOOR EN JONGERENSPOOR
Bij het Kindspoor worden kinderen aangemeld met een
achtergrond van huiselijk geweld en (v)echtscheidingen
/ high risk divorces. Het Jongerenspoor biedt ambulante
hulp aan jongeren tot en met 23 jaar (en aan hun
ouders) die te maken hebben (gehad) met geweld in
afhankelijkheidsrelaties of risico lopen om in zo’n situatie
terecht te komen. Denk aan meiden die dreigen af te glijden
richting grensoverschrijdend seksueel gedrag, prostitutie en
andere uitbuitingsrelaties of hier al mee te maken hebben
(gehad). De begeleiding heeft tot doel: vergroting van kennis
en coping; veerkracht bevorderen; opheffen van mogelijke
stagnatie in de ontwikkeling; ondersteunen en stimuleren
van de normale verwerking; versterken zelfredzaamheid; en
mobiliseren van steun uit het eigen sociale netwerk.

KINDSPOOR
Het Kindspoor hanteert een brede integrale en
systeemgerichte benadering, waarbij het perspectief
van het kind centraal staat en biedt relatief kortdurende
hulpverleningstrajecten.
Begeleiding en hulpverlening
Begeleiding van (een) ouder(s), gezinsbegeleiding en
opvoedondersteuning. Bij de begeleiding kan gebruik
worden gemaakt van Video Interactie Begeleiding (VIB).
Psycho-educatie voor ouders
Psycho-educatie voor ouders over de gevolgen van
conflicten en huiselijk geweld voor kinderen, themagroepen
voor ouders.

Psycho-educatie voor kinderen
Psycho-educatiegroepen voor kinderen en jongeren die
getuige zijn geweest van huiselijk geweld: Let op de
kleintjes, Vingers in je Oren, Herrie in Huis.

JONGERENSPOOR
Ook het Jongerenspoor hanteert een brede integrale en
systeemgerichte benadering, waarbij het perspectief van de
jongere centraal staat. Het Jongerenspoor biedt.
Meiden- en jongensgroep
Deze groep heeft als hoofddoel kennis en inzicht te
vergroten over de consequenties van risicovol gedrag en het
opheffen van gestagneerde ontwikkelingstaken. Thema’s
die hier bij aan bod komen zijn: veiligheid, voorlichting over
intimiteit en seksualiteit, gezonde intieme relaties, grenzen
stellen, netwerk/vriendengroep, aansluiting, middelen/game/
alcohol gebruik, invullen vrije tijd, zelfzorg/gezondheid,
school/werk en toekomst.
Weerbaarheid
Deze groep is voor jongeren met grensoverschrijdende
(seksuele) ervaringen. Deze ervaringen kunnen schulden schaamtegevoelens oproepen naast gevoelens
van boosheid en machteloosheid. Deze groep heeft
als hoofddoel om de stagnatie te voorkomen van een
belangrijke ontwikkelingstaak in de adolescentie, namelijk
het onderhouden en het kunnen leggen van contacten,
openstellen voor vriendschap, vertrouwen geven en nemen
en dat met wederzijdse acceptatie. Thema’s die hierbij aan

bod komen zijn het leren grenzen aangeven, voor jezelf
opkomen en jezelf beschermen, lichaamsbewustzijn en
kennen en herkennen van eigen grenzen en de grenzen van
anderen.

PROSTITUTIE MAATSCHAPPELIJK WERK

Tienermoederbegeleiding
Begeleiding van tienermoeders. Individuele begeleiding en
tienermoedergroep.

HUISELIJK GEWELD

Chat met Fier
Laagdrempelige hulp via de chat aan jongeren en (jong)
volwassenen. Via chatten met een hulpverlener van Fier
bieden we jongeren een luisterend oor, informatie en advies.
www.chatmetfier.nl

VOLWASSENENSPOOR
Ambulante begeleiding en hulpverlening voor cliënten en
gezinnen die:
recent te maken hebben gehad met geweld in
afhankelijkheidsrelaties, zoals huiselijk geweld en
kindermishandeling;
kwetsbaar zijn voor revictimisatie, recidive en
intergenerationele overdracht van geweld;
kampen met klachten, problemen en stoornissen in het
psychiatrisch spectrum als gevolg van traumatische
gebeurtenissen en over een langere periode ondersteuning
nodig hebben (bij deze cliënten wordt onder meer gebruik
gemaakt van de FACT-methodiek)
ondersteuning nodig hebben bij het op poten zetten van
hun leven (nadat ze een periode hulp hebben gehad in een
7x24 uurs voorziening).

Maatschappelijk werk t.b.v. jongeren, vrouwen en mannen
die werkzaam zijn in de prostitutie.

 irecte Hulp bij Huiselijk Geweld en
D
Kindermishandeling
DHHG is een samenwerkingsverband van verschillende
instellingen, dat direct en outreachend hulp biedt bij huiselijk
geweld. Het betreft gezinnen die vanwege huiselijk geweld
aangemeld worden door de politie. Iedere ochtend vindt
er een screening plaats bij Veilig Thuis en wordt de zaak
gematcht aan de best passende instelling/hulpverlening.
Fier neemt met name de complexe geweldsproblematiek
bij gezinnen met kinderen, mensenhandel, eergerelateerd
geweld, (v)echtscheiding en ouderen in behandeling.
De forensische poli van de GGZ neemt met name
systemen in behandeling met een forensische indicatie,
de Verslavingszorg de systemen waarbij middelengebruik
bovenliggend is. Het streven is dat er binnen 24 uur contact
is met alle betrokkenen. Fier is verantwoordelijk voor het
casemanagement in geval van een huisverbod.

OPVANG, KLINIEKEN,
BESCHERMD WONEN EN BEGELEID WONEN

Veiligheid ontstaat onder andere door het bieden van de
mogelijkheden tot veilige en anonieme opvang voor jongeren
en volwassenen (met hun kinderen) die daadwerkelijk
gevaar lopen. Wanneer cliënten geen gebruik (meer) hoeven
te maken van de anonieme opvang, blijft veiligheid nog
steeds een belangrijk aandachtspunt in eventuele verdere
vormen van hulpverlening.

BLIJF VAN M’N LIJF PLUS
Blijf van m’n Lijf is een veilige (crisis)opvang en behandeling
voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met
huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, vrouwenhandel
en bedreiging uit criminele circuits. Blijf biedt een
dagprogramma, diagnostiek en behandeling, een kinder- en
jeugdpsychiater, een orthopedagoog, een crèche en - indien
de veiligheid dit toelaat - contacten met de vader van het
kind c.q. de (ex-)partner van de vrouw.
Crisis & Observatie
Bij aanmelding beginnen vrouwen (en hun kinderen) op
de afdeling Crisis & Observatie. Verblijf van maximaal drie
maanden. Tijdens deze periode wordt ‘de crisis ontleed’,
er vindt diagnostiek plaats van moeder en kind(eren)
en er worden, indien nodig, lijnen uitgezet voor verdere
behandeling/begeleiding.
Langdurige zorg
Langdurige zorg is voor vrouwen die in de noordelijke
regio willen of moeten blijven en intensieve begeleiding
en behandeling nodig hebben. Procesmatige begeleiding,

participatie op maat (scholing, werkervaring,
vrijetijdsbesteding). Er vindt verdiepende diagnostiek plaats.
Kinderen volgen zo nodig hun eigen behandeltraject in het
behandelcentrum van Fier.
Tienermoeder & Kind (Evi)
Bereidt jonge vrouwen/meiden en hun kind(eren) voor
op een zelfstandig bestaan in de maatschappij waaraan
ze actief deelnemen. Belangrijk hierbij is hechting tussen
moeder en kind. Er vindt diagnostiek en intensieve
begeleiding en behandeling van de jonge moeders plaats en
zo nodig ook van hun kinderen. Veel aandacht voor scholing
en het behalen van een startkwalificatie voor de, vaak nog
leerplichtige, (aanstaande) moeders.

OPVANG VOOR UITHUISGEPLAATSTEN
Opvang en begeleiding van mannen/vrouwen die in het
kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit huis zijn geplaatst.

ASJA

GAJA (BESCHERMD WONEN)

Asja is een kleinschalige veilige, gespecialiseerde
(crisis)opvang voor meiden van 12 tot en met 23 jaar,
die via dwang, misleiding en geweld in de prostitutie
terechtgekomen zijn of dreigen hierin terecht te komen. Asja
biedt een pedagogisch basisklimaat, een dagprogramma,
onderwijs, dagbesteding, begeleiding, behandeling (jeugdggz) waaronder individuele en groepstherapieën en
systeemtherapie. Fier heeft in totaal vier Asja-voorzieningen
in Friesland en Rotterdam.

 aja biedt intensieve ondersteuning (bijna 24-uurs) en een
G
woonplek aan meiden vanaf 16 jaar, als stap tussen 7x24
uur opvang en begeleid wonen.

ZAHIR
Zahir is een kleinschalige, gespecialiseerde (crisis)opvangen behandelvoorziening voor meiden van 14 tot en met
23 jaar die te maken hebben met eergerelateerd geweld
of de dreiging van eerwraak. Zahir biedt een pedagogisch
basisklimaat, een dagprogramma, onderwijs, begeleiding,
behandeling (jeugd-ggz), veiligheid, bescherming en - indien
mogelijk – systeemtherapie en/of bemiddeling met ouders/
familie. Fier heeft twee Zahir-voorzieningen.

RENA
Rena is een veilige klinische (therapeutische)
behandelsetting voor anderstalige slachtoffers van
mensenhandel en andere uitbuiting (en hun kinderen)
die te kwetsbaar zijn voor de Beschermde Opvang, de
AMA-campus, het AZC of de maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang. Rena biedt ook beschermd wonen voor
buitenlandse slachtoffers van internationale mensenhandel
(en hun kinderen).

METTA
Metta is een kleinschalige klinische opvang- en
behandelsetting voor meiden van 12 tot en met 23 jaar
met ernstige trauma’s in combinatie met ernstige andere
problematiek. Metta biedt een pedagogisch basisklimaat,
een dagprogramma, onderwijs, begeleiding, intensieve
behandeltrajecten (jeugd-ggz en volwassenen ggz),
systeemtherapie, veiligheid en bescherming. Fier heeft drie
Metta-voorzieningen.

LEERHUIS (BEGELEID WONEN)
 eerhuis is een kleinschalige begeleid wonen-voorziening
L
voor meiden van 17 tot en met 23 jaar. De meiden die
hier verblijven hebben vaak in een 24-uursopvang of
-behandelsetting gewoond en zijn toe aan een volgende stap.
Zelfstandig wonen, kamertraining of terug naar de ouders
lukt nog niet. Deze vorm van begeleid wonen biedt een
tussenstap, waarbij re-integratie en het aanleren van nieuw
gedrag belangrijk zijn.

BEGELEIDE TERUGKEER EN NAZORG
 egeleiding bij terugkeer naar huis of bij het zelfstandig
B
gaan wonen na verblijf in de residentiële zorg.

UITGELICHT: CENTRUM JEUGD

VOORLICHTING, PREVENTIE EN
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Centrum Jeugd richt zich op meiden (en hun ouders) die onvoldoende behandeld kunnen worden in de
reguliere tweede lijn. Centrum Jeugd is een 7x24 uur setting en is gespecialiseerd in het integreren van
‘het gewone leven’ in de zeer gespecialiseerde zorg. We reduceren jongeren niet tot hun probleem. We
vragen meiden wat hun dromen zijn, wat ze willen bereiken in hun leven, en werken daar systematisch
met hen aan.

‘Hoe eerder je erbij bent, hoe beter…’ Dat is de visie van
Fier. Daarom werken we pro-actief en gaan we naar
onze doelgroep toe. Kinderen en jongeren krijgen van
ons speciaal de aandacht omdat zij zich altijd in een
afhankelijkheidspositie bevinden.

HIGH INTENSIVE CARE & HIGH SAFETY
Het Centrum Jeugd van Fier ontwikkelde en ontwikkelt, een HIGH INTENSIVE CARE & HIGH
SAFETY-concept. Dit concept is ontwikkeld voor een ‘doelgroep’, namelijk meisjes en jonge vrouwen
die beschadigd zijn door vroegkinderlijke traumatisering, kampen met hechtingsproblemen en waarbij
sprake is van ernstige veiligheidsproblematiek. In het behandelconcept is de kennis en expertise van
de zeer gespecialiseerde (jeugd)zorg en de zeer gespecialiseerde (jeugd)ggz geïntegreerd.
Centrum Jeugd is een open behandelsetting. Dat wil zeggen dat we jongeren en (jong) volwassenen
niet opsluiten voor hun eigen veiligheid of om hen te beschermen tegen derden. Het veiligheidsconcept
is gebaseerd op het uitgangspunt dat een hoog beschermings- en veiligheidsniveau mogelijk is in een
open setting. Bescherming en veiligheid biedt Centrum Jeugd door:
• een uniek zorgconcept dat gericht is op echt contact, nabij-zijn en een band aangaan in
combinatie met 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.;
• een groot aantal fysieke en andere veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat meiden gezocht,
gevonden en ontvoerd worden;
• zeer nauwe samenwerking met de plaatselijke politie en met speciale politie-eenheden zoals het
Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld, de KMAR etetera, die onderzoek doen naar
de aard en de ernst van de dreiging en veiligheidsadviezen geven;
• zeer nauwe samenwerking met het Stelsel Bewaken en Beveiligen van het Openbaar Ministerie,
de landelijke officier mensenhandel etcetera.
High Safety is niet alleen gericht op externe dreiging maar ook op tijdelijke ernstige psychiatrische
ontregeling (Fier maakt geen gebruik van isoleren) en op het beschermen van meiden.

FIER ACADEMY
De Fier Academy is het voorlichtings-, trainings- en
opleidingsinstituut van Fier en heeft als opdracht om
intern en extern deskundigheid op het terrein van geweld
in afhankelijkheidsrelaties te bevorderen. Onderwerpen
zijn bijvoorbeeld pesten, seksueel grensoverschrijdend
gedrag bij kinderen en jongeren, (vroegkinderlijke)
traumatisering, invloed van cultuuraspecten (voodoo,
eer, meisjesbesnijdenis, etc.), juridische kaders,
loverboyproblematiek, huiselijk geweld, kindermishandeling
en ouderenmishandeling. De Fier Academy biedt zowel
incompany trainingen, opleidingen en gastlessen aan als
bijeenkomsten op basis van open inschrijving.
	
Voorlichting aan jongeren, ouders, professionals en het
‘brede publiek’.
	
Deskundigheidsbevordering en training van professionals
in onderwijs, politie, justitie, (jeugd)zorg, (huis)artsen,
gemeenten, sociale wijk- en gebiedsteams, etc.
	Bijdrage aan congressen (zowel nationaal als
internationaal), workshops en lezingen.
	
Advisering van andere (zorg- en onderwijs)organisaties bij
geweldsincidenten (seksueel of fysiek geweld).



PROJECTEN

Als expertisecentrum zijn we steeds volop in beweging.
Hieronder een overzicht van onze projecten.

ONZICHTBARE KINDEREN:
INFANT MENTAL HEALTH
Infant Mental Health is geestelijke gezondheidszorg voor
de allerkleinsten en houdt zich bezig met de (verstoorde
of gestagneerde) sociale, emotionele, cognitieve en
motorische ontwikkeling en de hechting van baby’s,
peuters en kleuters. Het project Onzichtbare kinderen
richt zich o.a. op het ontwikkelen van een specialistische
opleiding en methodiek om moeders die slachtoffer zijn van
geweld in afhankelijkheidsrelaties (en die te maken hebben
met ernstige psychische problemen) en hun kinderen te
behandelen.

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM
KINDERMISHANDELING
Aanpak rond kindermishandeling ontketenen, de krachten
bundelen (geïnspireerd op de Child Advocacy Centers in
de VS) en een nieuwe aanpak van kindermishandeling
ontwikkelen waarin kinderen en gezinnen centraal staan en
waar de snelheid van handelen voorop staat. Het MDCK
wordt gevormd door Fier, Politie, Openbaar Ministerie, Veilig
Thuis, GGZ Friesland en het Medisch Centrum Leeuwarden.

CENTRUM SEKSUEEL GEWELD FRIESLAND
Het Centrum Seksueel Geweld richt zich primair op de
acute opvang voor en zorg voor slachtoffers van geweld.
Initiatiefnemers van het CSG Friesland zijn Fier en het
Medisch Centrum Leeuwarden.

SCHOOL ALS WERKPLAATS
Verschillende eerste- en tweedelijns zorgaanbieders,
waaronder Fier, zetten professionals in op scholen. Bij elke
onderwijsunit van niveau 2, 3 en 4 in Leeuwarden is er,
naast de docent, een of twee dagen een zorgprofessional
aanwezig in de klas. De SAW-werkers zijn ook aanwezig in
de pauzes. Dat geeft hen en de cursisten de gelegenheid
elkaar te ontmoeten, zonder afspraak, zonder drempel.
Het doel is het voorkomen van voortijdig schooluitval (als
voorloper op maatschappelijke uitval) door preventief in
te zetten op schoolverzuim en het efficiënter en integraal
organiseren van zorg- en hulpverlening.

omdat veel meiden een terugval hebben als ze weer naar
huis gaan of op zichzelf wonen, is Fier gestart met het
project ‘Eerst een diploma en een baan’. Meiden die bij
Fier weggaan krijgen een coach die hen ondersteunt bij het
behalen van een diploma en het vinden van een baan.

SYSTEMIC CHANGE
Hoe kan de spiraal van geweld en uitbuiting blijvend
doorbroken worden? Onderzoek naar daders, weglopers
uit de jeugdzorg en duurzame bescherming van misbruikte
kinderen.

MICROKREDIETEN
BEDRIJF ALS WERKPLAATS
Sinds het schooljaar 2014/2015 is het project School als
Werkplaats uitgebreid naar een aantal bedrijven. De primaire
doelgroep zijn studenten die de praktijkroute van het
Friesland College volgen. Als er zorgvragen vanuit het bedrijf
(bijv. m.b.t. medewerkers) naar voren komen, kan dit ook
opgepakt worden door de BAW’er. In Bedrijf als Werkplaats
is ook een medewerker van Fier actief.

EERST EEN DIPLOMA EN EEN BAAN
Veel meiden die bij Fier worden opgenomen in een 7x24 uur
voorziening hebben enorme gaten in hun onderwijscarrière,
zijn niet (meer) gemotiveerd voor school en hebben geen
diploma. Bij Fier gaan de meiden vanaf dag één naar school,
waardoor ze in veel gevallen weer gemotiveerd raken om
een diploma te halen. Omdat de tijd dat een meisje bij Fier
verblijft vaak te kort is om een opleiding af te maken en

Verstrekken van microkredieten aan slachtoffers van geweld
voor het starten van een eigen onderneming.

SEXTING BLOOTGELEGD
Sexting en andere internetgevaren inzichtelijk maken en
samen met partijen als Google en Microsoft een meldpunt
opzetten zodat aanstootgevend materiaal snel en definitief
verwijderd kan worden.

MENSENHANDEL
Project Mensenhandel - 360 graden feedback
Verschillende perspectieven (van slachtoffer,
mensenhandelaar, hulpverlener, ouders, politie, openbaar
ministerie, onderwijs, etc.) op het fenomeen mensenhandel
worden samengebracht bij het ontwikkelen van preventie- en
interventiemethoden.

Netwerk Mensenhandel Friesland
Zorgcoördinatie en casemanagement t.b.v. (buitenlandse)
slachtoffers van (inter)nationale mensenhandel.

Terugkeer- en opsporingstrajecten
Onderzoeken van mogelijkheden tot terugkeer naar land
van herkomst en helpen bij het opsporen van familie van
slachtoffers mensenhandel.

Mensenhandelweb
Mensenhandelweb is een kennisdatabank op het gebied
van kinder- en mensenhandel. Deze informatiebron
bundelt de vaak verspreide en versnipperde gegevens over
mensenhandel, maar biedt ook updates over gerechtelijke
uitspraken in mensenhandelzaken en hoe deze stroken met
internationale verdragen. In samenwerking met Terre des
Hommes. www.mensenhandelweb.nl

Traumabehandeling slachtoffers buitenlandse
mensenhandel
Ontwikkelen van behandelconcepten en -methodieken
rond (trauma)behandeling voor deze doelgroep.

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

FIER SPORTS ACADEMY
• Kinderen, jongeren en volwassenen uit de residentiële
voorzieningen krijgen de kans om in bestaande sportteams
uit de regio te participeren.
• De meiden starten met movement (conditieopbouw) en
mogen daarna een sport uitkiezen.
• Voor vrouwen met kinderen wordt baby- en
peuterzwemmen aangeboden.
• Cruijff Court, gymzaal en klimwand.
• Fier&Sterk, programma m.b.t. werkervaring en
weerbaarheid voor meiden die in de opvang van Fier
wonen. Meiden doen werkervaring op bij Cambuur en
volgen samen met vrijwillige sportmaatjes bokslessen bij
boksvereniging Frisia.
WERK IN UITVOERING
• Fierschool: Leren op afstand i.s.m. het Hoenderloo College
(VO en IVIO), het Friesland College geeft les bij Fier (MBO);
ambitie is dat meiden weer gemotiveerd raken voor school
en dat ze minimaal een startkwalificatie behalen.
• Fier als leerbedrijf voor eigen cliënten die vanwege
veiligheid niet op een andere plek leer- en werkervaring
kunnen opdoen.
• Opbouwen portfolio
• Betrekken bij en samenwerken met bedrijfsleven/
uitzendbranche
• RUPS (Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees)
FIERE DIEREN
Kleine dierenfarm bij De Veilige Veste. De meiden van Fier
zorgen samen met een professional voor de dieren.

FIERRESTO
De meiden van Fier koken en bedienen onder begeleiding
van een topkok voor externe groepen, zoals serviceclubs en
andere relaties van Fier.
FIERBAKKERIJ
Meiden van Fier runnen een bakkerij waar personeel van Fier
gebak en broodjes kan kopen. Ook catering voor externen.
BIJZONDERE VRIENDSCHAPPEN
Een leeftijdsgenoot is maatje/bijzondere vriend(in) van een
meisje/jonge vrouw in de opvang of een volwassene is Big
Sister of Big Brother van een meisje in de opvang.
MODERNE WEZEN
Steunstructuur bieden aan institutionele wezen en kindslaven
door vrijwillige maatjes. Sociaal ouderschap.
SUMMERSCHOOL
Educatief programma tijdens de zomervakantie waarbij
vrijwilligers workshops geven aan cliënten die bij Fier in de
opvangvoorzieningen verblijven.
FIER IN DE WERELD
Slachtoffers van geweld schrijven hun eigen plan om de wereld
een stukje mooier te maken en voeren dit, samen met een
vrijwilliger, uit.
ERVARINGSWERKERS
Ervaringsdeskundigen ondersteunen cliënten van Fier bij
het individuele herstelproces, de dagelijkse bezigheden en
participatie in de maatschappij.

ONDERZOEK & PUBLICATIES

PUBLICATIES
	Mannen die seks kopen (R. van der Zee, Uitgeverij SWP,
2015).
	Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening
(S. Werson, F. Lamers, M. van der Pers, A. van Dijke,
Uitgeverij SWP, 2015)
	De kleuren van EVA en Zahir. Methodiekbeschrijving (I.
Brekelmans & G. de Groot, Uitgeverij SWP, 2014).
	Mensenhandelaren. Verhalen en vonnissen (A. van Dijke,
E. de Ruiter, L. Terpstra, Uitgeverij SWP, 2014).
	Kinderen, mij een zorg. Betekenis en grenzen van de
pedagogische civil society (L. Terpstra & A. van Dijke,
Uitgeverij SWP, 2013).
	Prostitutie, de waarheid achter de Wallen (R. van der Zee,
Uitgeverij De Geus, 2013).
	De meiden van Asja. De gang naar de jeugdprostitutie.
Onderzoek naar slachtoffers loverboys (Onderzoeksgroep
Fier, Uitgeverij SWP, 2012).
	Evaluatie tijdelijk huisverbod in Friesland. In de periode
januari 2009 tot juli 2010 (onderzoeksgroep Fier en
Partoer CMO Fryslân, april 2011).
	De dochters van Zahir, tussen traditie en
wereldburgerschap. Onderzoek naar meiden uit
eerculturen (L. Terpstra en A. van Dijke, Uitgeverij SWP,
2010).

LOPENDE ONDERZOEKEN VAN FIER
	Onderzoek naar een (pilot) groepsinterventie gericht
op de bevordering van gehechtheid tussen jonge
getraumatiseerde moeders en hun kinderen.
	Onderzoek naar de duurzaamheid van Bijzondere
Vriendschappen.

LOPENDE ONDERZOEKEN WAAR FIER AAN
MEEWERKT
• Onderzoek Fier i.s.m. Hogeschool Windesheim:
onderzoek naar meetinstrumenten die lichaamsbeleving
meten en naar lichaamsbeleving in relatie tot trauma.
• Onderzoek Hogeschool Leiden en Universiteit van
Amsterdam naar leef- en leerklimaat binnen open en
gesloten residentiële voorzieningen.
• ARQ: onderzoek naar slachtoffers van mensenhandel die
seksueel uitgebuit zijn, gericht op het vormgeven van een
gestandaardiseerd diagnostisch instrumentarium.

FIER MAGAZINE
Fier heeft een eigen magazine dat ieder halfjaar verschijnt.
Abonnementen zijn af te sluiten via www.fier.nl/fier-perpost. De opbrengsten gaan naar de slachtoffers van geweld
die Fier opvangt en behandelt.

FIER
POSTBUS 1087, 8900 CB LEEUWARDEN
TELEFOONNUMMER: 058 - 215 70 84
E-MAIL: INFO@FIER.NL
TWITTER: @FIER_NL
WWW.FIER.NL

