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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
• Seksueel geweld
• Eergerelateerd geweld, achterlating en huwelijksdwang
• Mensenhandel / loverboyproblematiek
• (Vroeg)kinderlijke traumatisering / complex trauma
• Vechtscheidingen / hoog-risico-scheidingen
• Ouderenmishandeling
Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van
geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.

DE WERELD ALS UITGANGSPUNT
De wereld is ons uitgangspunt. Wat gebeurt er in die
wereld? Welke problematiek speelt er? Wat hebben
slachtoffers, plegers en getuigen van geweld nodig? Hoe
spelen we in op nieuwe fenomenen als sexting en nieuwe
vluchtelingenstromen? We kijken naar de mensen in
deze maatschappij en anticiperen op hun vraagstukken.
Mensenhandel is zo’n vraagstuk, eergerelateerd geweld,
intergenerationele overdracht… We zijn niet bang om de
‘witte vlekken’ in te vullen die we tegenkomen. Welke
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kwetsbare groep wordt vergeten? Welke kwetsbare groep
heeft hulp nodig? Wij zien het als onze verantwoordelijkheid
om maatschappelijke vraagstukken op het terrein van
geweld in afhankelijkheidsrelaties aan te kaarten en op
te pakken. Deze benadering vraagt een continu actief en
dynamisch proces. We stellen onszelf steeds opnieuw de
vraag: doen we de juiste dingen en doen we deze dingen
goed genoeg? Door te zien, te ervaren, te behandelen en
onderzoek te doen krijgen we steeds meer zicht op wat
nodig is.

ONZE MISSIE
IN HET KORT
Fier streeft er naar dat iedereen die te maken heeft
(gehad) met geweld in een afhankelijkheidsrelatie
direct hulp kan krijgen: plegers, slachtoffers én
getuigen van geweld. Bij Fier werken we met onze
cliënten aan drie belangrijke zaken: trauma, trots en
toekomst.
Als expertisecentrum willen we inspelen op
ontwikkelingen in de samenleving en leidend
zijn als het gaat om agendasetting, innovaties,
professionalisering en onderzoek op het terrein van
geweld in afhankelijkheidsrelaties.
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NON ISSUE
DOELGROEP
Onze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en
volwassenen. Kinderen nemen een speciale positie in omdat
ze afhankelijk zijn van volwassenen. We kiezen steeds voor
slachtoffers in de meest kwetsbare, schrijnende of complexe
situaties, zoals slachtoffers van buitenlandse mensenhandel,
jongeren uit eerculturen, of meerderjarige meiden die
nergens terecht kunnen en nog veel ondersteuning nodig
hebben.
Iedereen die een vraag heeft op het terrein van geweld in
afhankelijkheidsrelaties moet bij Fier terecht kunnen. Of
het nu om een eenvoudige adviesvraag gaat of om een zeer
complexe hulpvraag. Daarom hebben we hard gewerkt aan
het realiseren van een organisatie die volledig ontschot is,
zodat we mensen niet de deur hoeven te wijzen omdat hun
vraag niet past bij de financiering van onze organisatie.
ZOWEL LANDELIJK ALS REGIONAAL
Fier is een landelijk werkende organisatie. Allereerst omdat
Fier veiligheid en bescherming biedt aan kinderen, jongeren
en volwassenen die zo ernstig bedreigd worden dat ze niet
in hun eigen regio kunnen blijven. Ten tweede omdat Fier
gespecialiseerde opvang, hulpverlening en behandeling biedt
die beperkt beschikbaar is in Nederland of alleen door Fier
wordt geboden. Zo is Fier bijvoorbeeld gespecialiseerd in
de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys,
eergerelateerd geweld en internationale mensenhandel.
Fier heeft ook een gespecialiseerde kliniek voor kinder- en
jeugdpsychiatrie, waar jongeren worden behandeld die
kampen met de gevolgen van vroegkinderlijke chronische
traumatisering, hechtings- en gedragsproblemen. Ten
slotte: Fier is óók een regionaal werkende organisatie, zowel
ambulant als residentieel.
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ERKEND GESPECIALISEERD AANBOD
Kwaliteit in de zorg is nodig. Fier wil de best mogelijke
zorg bieden die er is en streeft naar effectief bewezen
zorgprogramma’s. Ook hierin willen we onszelf continu
verbeteren. Want: het gaat goed, maar het kan altijd
beter. We gaan continu voor die stap vooruit en daarin
zien we graag al onze zorgprogramma’s getoetst
door geautoriseerde partijen. Daarom leggen we onze
zorgprogramma’s ter beoordeling voor aan bijvoorbeeld
de erkenningscommissie van het Nederlands jeugd
Instituut (NJI), het RIVM en het Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid (NCJ).
Fier is erkend jeugdhulpaanbieder (inclusief jeugd
GGZ), erkend in het kader van de Wet Langdurige Zorg,
erkend GGZ-aanbieder en erkend aanbieder binnen het
sociaal domein en de Wmo. Wij zijn door het ministerie
van Justitie erkend als forensisch zorgaanbieder en
hebben productieafspraken in het kader van de Regeling
Ziektekosten Asielzoekers.
Verschillende van onze zorgprogramma’s zijn door het
ministerie van VWS, de VNG en GGZ Nederland erkend als
landelijk gespecialiseerd aanbod:
• zorgprogramma Asja: loverboyproblematiek/
mensenhandel – opgenomen in de databank effectieve
interventies van het NJI;
• zorgprogramma Zahir: eergerelateerd geweld;
• zorgprogramma Metta: complex trauma in combinatie
met andere ernstige problemen.
• zorgprogramma Gaja/Leerhuis (beschermd wonen): als
tussenstap van 24-uurs voorziening naar zelfstandig
wonen.

LANDELIJK TRANSITIEARRANGEMENT
Besloten is om namens alle gemeenten voor een aantal specialistische
functies landelijke inkoopafspraken te maken. Het gaat om aanbod
dat niet in iedere regio voorhanden is. Deze specialistische functies
zijn opgenomen in het Landelijk Transitiearrangement Jeugd (LTA
Jeugd) en zijn een aanvulling op de zorg die lokaal of regionaal
wordt ingekocht. Asja, Zahir en Metta zijn opgenomen in het LTA
Jeugd. Omdat Fier ernstig bedreigde meisjes en jonge vrouwen
opneemt is verder afgesproken dat niet alleen (huis)artsen en de
gebruikelijke (jeugdhulp)verwijzers 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 18-plus groep zijn Asja en Zahir door de VNG erkend als
landelijk specialist. Alle gemeenten in Nederland financieren deze
functies via een derdenrekening.

BIJ FIER IS DE GRENS VAN 18 JAAR GEEN
ISSUE; IN AL ONZE LANDELIJK WERKENDE
VOORZIENINGEN NEMEN WE JONGEREN
TOT EN MET 23 JAAR OP. ZE KUNNEN
BIJ ONS BLIJVEN, OOK ALS ZE ACHTTIEN
WORDEN. WIJ ZORGEN ER GEWOON VOOR
DAT DE HULP DIE ZE NODIG HEBBEN
WORDT BEKOSTIGD VANUIT EEN ANDERE
FINANCIERINGSBRON.

ADVIES- EN CONSULTFUNCTIE
Fier heeft op het gebied van loverboyproblematiek/mensenhandel,
eergerelateerd geweld en complex trauma/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 over deze onderwerpen.

Politie, openbaar ministerie en (huisartsen mogen vanaf
1 januari 2015 cliënten direct naar Fier doorverwijzen als het
gaat om loverboyproblematiek/mensenhandel, eergerelateerd
geweld en psychotrauma (vroegkinderlijke traumatisering,
complex trauma, dubbele diagnoses). Fier heeft op deze
gebieden ook een landelijke advies- en consultfunctie.
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PILOTS
EXPERTISECENTRUM
Als expertisecentrum wil Fier een leidende rol innemen
op haar werkterrein. Om de ontwikkeling naar
expertisecentrum te faciliteren zet Fier in op onderzoek,
participatieve innovatie, scholing, methodiekontwikkeling
en deelname aan pilots. (zie kader). Onze grote kracht is
dat we onze thema’s zowel nationaal als internationaal
benaderen. Vanuit de expertise die hierbij wordt opgedaan,
blijven wij onze zorgprogramma’s aanscherpen.
We stimuleren ondernemerschap, out of the box denken,
vragen stellen en nieuwsgierig zijn. En ook het volgen van
trainingen en opleidingen en het lezen van literatuur. We
willen blijven innoveren en dagen medewerkers uit om de
beste op hun vakgebied te worden. Belangrijk daarbij is
vooral oprechte interesse in de mensen met wie zij werken,
de bereidheid ‘het contact aan te gaan’ en hen te laten
voelen dat zij er werkelijk toe doen. De uitdaging moet zijn:
steeds beter willen worden, omdat je het beste wilt voor
de kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met wie je
werkt.
GGZ-SPECIALIST IN PSYCHOTRAUMA EN
SYSTEEMBEHANDELING
Fier biedt geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen,
jongeren en kinderen met ernstige psychische klachten.
Alle zorgverzekeraars in Nederland kopen bij Fier
Specialistische GGZ in voor hun verzekerden. Fier biedt
niet alleen diagnostiek en behandeling aan volwassenen,
maar ook specialistische jeugd-GGZ. Ons Kinder
en Jeugdtraumacentrum is erkend als ‘topreferent
traumacentrum’.
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CENTRUM SEKSUEEL GEWELD
Het Centrum Seksueel Geweld Friesland biedt
geïntegreerde medische, psychologische en
forensische hulp aan slachtoffers van (recent)
seksueel geweld. Dit gebeurt vanuit één locatie. Met
de multidisciplinaire aanpak is versnipperde hulp
na acuut seksueel geweld verleden tijd. Concreet
bestaat de meerwaarde voor het slachtoffer uit
een vermindering van de tijd waarin men last heeft
van acute problemen en het verkleinen van het
risico dat zich hardnekkige klachten ontwikkelen.
Samenwerkingspartner van Fier is het Medisch
Centrum Leeuwarden.
MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM
KINDERMISHANDELING
Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling
Friesland is een samenwerkingsverband van Fier,
politie, Openbaar Ministerie, Veilig Thuis, GGZ
Friesland en het Medisch Centrum Leeuwarden.
Deze instellingen leveren ieder hun eigen specialisten
op het gebied van kindermishandeling en samen
vormen zij het team dat aan de slag gaat met
complexe zaken. De aanpak richt zich in eerste
instantie op onderzoek en diagnostiek, gericht op
het kind, de ouders en het gezin. Het doel: betere en
snellere hulp in de aanpak van kindermishandeling.

We richten ons onder meer op enkelvoudige en complexe
psychotrauma’s en op systeembehandeling. Enkelvoudige
trauma’s zijn meestal relatief eenvoudig te behandelen;
mensen zijn dan snel van hun klachten af. Bij complex
trauma (of vroegkinderlijke traumatisering) is er niet
alleen sprake van een posttraumatische stressstoornis
of van angstklachten bijvoorbeeld, maar ook van
bijkomende klachten zoals depressie, snel boos zijn of
andere emotieregulatie-problematiek, dissociatie en
middelengebruik. Vaak zijn er daarnaast problemen op
school, op het werk, thuis of in de sociale omgeving.
De klachten bestaan meestal al langere tijd en eerdere
behandelingen hebben niet (voldoende) geholpen. Complexe
traumatisering is vaak al ontstaan in de kindertijd door
misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Of kan ontstaan
door bijvoorbeeld chronisch huiselijk geweld, gedwongen
prostitutie, verkrachting of oorlogsgeweld en een
traumatische vluchtgeschiedenis bij asielzoekers.
Soms kunnen we niet (meteen) behandelen en richten
we ons eerst op het stabiliseren van de situatie (in een
ambulante of residentiele setting) zodat mensen niet van de
ene crisis in de andere crisis belanden.
ONDERZOEK
Sinds 2010 heeft Fier een eigen onderzoeksgroep, die
onderzoek coördineert en de ontwikkeling en uitwisseling
van expertise stimuleert. De onderzoeksgroep richt zich de
komende jaren onder meer op het ontwikkelen van enkele
onderzoekslijnen in samenwerking met universiteiten en op
follow-up metingen nadat cliënten zijn vertrokken.
Als je topzorg wilt leveren, moet je voortdurend onderzoeken

en leren. Dat lukt als je onderzoek integreert in je organisatie
en een wisselwerking laat ontstaan tussen onderzoek en
praktijk. De thema’s ‘trauma en ontwikkeling’ en ‘geweld en
veiligheid’ zijn de pijlers van de onderzoeksgroep.
FIER ACADEMY
De Fier Academy is het voorlichtings-, trainings- en
opleidingsinstituut van Fier. De opdracht: bevorderen
van deskundigheid op het terrein van geweld in
afhankelijkheidsrelaties. Dit gebeurt door middel van
een intern en extern voorlichtings-, trainings- en
opleidingsaanbod.
WERKGELEGENHEID
Fier is de afgelopen jaren gegroeid. Wij zijn trots op de
bijdrage die we leveren aan hoogwaardige werkgelegenheid
in Friesland en Rotterdam. Hoewel groei geen doel op zich
is, kunnen ons witte vlekkenbeleid, ons innovatiebeleid en
ons onderzoeksbeleid de komende jaren groei met zich
meebrengen. Dit geldt ook voor sommige bedrijfsonderdelen
die relatief jong zijn en waar de vraag nog steeds toeneemt.
Fier wil actief een bijdrage leveren in het creëren of behouden
van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en
het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. Om dit te
realiseren werkt Fier samen met gemeenten, scholen in de
regio, vele bedrijven en het UWV.
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BLIK OP GEWELD IN
AFHANKELIJKHEIDSRELATIES
SLACHTOFFER ÉN DADER
Veel plegers werden zelf als kind mishandeld, misbruikt of
verwaarloosd, en veel slachtoffers vertonen dadergedrag.
Bijvoorbeeld getraumatiseerde moeders die hun kinderen
mishandelen of nogal ‘hardhandig’ aanpakken door hun
eigen stress en spanning. Een scherpe scheidslijn tussen
‘slachtoffers’ en ‘daders’ is daarom niet te trekken. Voor
Fier is geweld in afhankelijkheidsrelaties niet primair
een vraagstuk van ‘slachtoffers’ en ‘daders’, maar van
‘systemen’. Fier wil meer zicht krijgen op het mechanisme
van intergenerationele overdracht en de vraag hoe
intergenerationele overdracht doorbroken kan worden.
RECIDIVE EN REVICTIMISATIE
Als je eenmaal verkracht bent, is de kans dat je nog een
keer verkracht wordt relatief groot. Dit geldt ook voor
mishandeling en verwaarlozing. Hoe jonger je als slachtoffer
bent, hoe groter het risico dat je in iedere leeftijdsfase
opnieuw te maken krijgt met herhaald slachtofferschap
of herhaald daderschap. Fier wil meer zicht krijgen op de
mechanismen die hieraan ten grondslag liggen en hoe deze
mechanismes te doorbreken zijn.
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GEWELD ALS COMMUNICATIEMIDDEL
In sommige gezinnen is geweld een communicatiemiddel.
Man slaat vrouw, vrouw slaat kind, kind slaat hond
kenmerkt veel gezinssituaties waarin sprake is van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Doorgaans is een heel gezin
betrokken bij het geweld en wordt het geweld in stand
gehouden door de interacties tussen de gezinsleden. Als
er sprake is van partnermishandeling is er ook vaak sprake
van kindermishandeling. Ook dierenmishandeling kan een
signaal zijn van andere vormen van geweld in een gezin.
GEWELD IS INGEBED IN SOCIALE VERBANDEN EN
INTIEME RELATIES
Bij geweld in afhankelijkheidsrelaties is er niet alleen sprake
van een delict, maar ook van een afhankelijkheidsrelatie.
Het geweld of het delict is dus nooit het enige wat een
slachtoffer en een pleger/dader bindt. Als een vrouw of
man de relatie met een mishandelende partner verbreekt,
betekent dit niet alleen dat hij of zij hiermee het geweld
stopt; het heeft ook andere consequenties. In gezinnen
met kinderen kan het bijvoorbeeld betekenen dat een van
de ouders voortaan alleen voor de kinderen moet zorgen
en dat de kinderen naar een andere school moeten. Het
kan ook tot gevolg hebben dat men er op inkomen op
achteruitgaat, moet verhuizen, vrienden en schoonfamilie
kwijtraakt, et cetera. Doordat dit type delictgedrag is ingebed
in sociale verbanden en intieme relaties, is de kans op
herhaling/recidive groot en vraagt deze problematiek om een
systeemgerichte, gezinsgerichte aanpak.

HET IS DICHTERBIJ DAN JE DENKT
Geweld in afhankelijkheidsrelaties is dichterbij dan je denkt.
Denk aan de buurjongen die jonge meisjes voor zich heeft
werken in de illegale prostitutie. Of de leraar die continu
over de grenzen van zijn jonge leerlingen gaat. Bij geweld in
afhankelijkheidsrelaties is het zaak om alert te zijn. Daarom zijn
voor ons belangrijke thema’s: ‘het lef hebben om iets te doen
met je onderbuikgevoel’ en ‘(emotionele) veiligheid (herstellen)
in de leefomgeving van kinderen, jongeren en volwassenen’.
TOEN EN NU
Als het gaat om geweld in afhankelijkheidsrelaties gaat het
om zowel acuut geweld als om de gevolgen van het geweld op
lange termijn. Geweld dat in je verleden heeft plaatsgevonden
kan nog altijd een rol spelen in je huidige bestaan. Het kan
bijvoorbeeld van invloed zijn op de manier waarop je je eigen
kinderen opvoedt, of op de manier waarop je met (intieme)
relaties omgaat. Fier biedt hulp aan iedereen die geweld heeft
meegemaakt, of dat nu jaren geleden of twee weken geleden is.
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2. FIER ALS SPECIALIST
Fier blijft zich er hard voor maken: gespecialiseerde zorg is
noodzakelijk als het gaat om geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Specialisme is nodig om kinderen, jongeren en volwassenen die hevig
getraumatiseerd zijn de beste hulp te bieden die er is. Hoewel alle
maatschappelijke organisaties – minimaal – over de deskundigheid
moeten beschikken om geweld te signaleren en bespreekbaar
te maken, is het belangrijk dat er een organisatie is die geweld
in afhankelijkheidsrelaties als kerntaak heeft. Fier treedt op als
schatbewaarder van alle kennis en kunde op dit terrein en draagt
zorg voor continuïteit, kennisoverdracht en agendasetting. Dat is zo
en dat blijft zo. Fier is een derdelijnsorganisatie met een last resorten expertisefunctie. We zijn als een academisch centrum, dat een
aanzienlijk groter verzorgingsgebied heeft en complexere zorg biedt
dan een streekziekenhuis.
OPVANG EN BESCHERMING
Eén van onze unique selling points is de opvang en bescherming van
ernstig bedreigde kinderen, jongeren en volwassenen. We bieden
onze cliënten bescherming tegen dreiging en geweld van derden én
bescherming tegen zichzelf. Juist bij geweld in afhankelijkheidsrelaties
kan de drang sterk zijn om het geweld en het gevaar te bagatelliseren
en kan er een sterke aantrekkingskracht blijven uitgaan van
bijvoorbeeld een loverboy, mensenhandelaar of van familie bij
eergerelateerd geweld. Fier ontwikkelt concepten van veiligheid en
bescherming waarbij we niet de deur op slot hoeven te draaien; we
zijn gespecialiseerd in het bieden van bescherming en veiligheid in een
open setting. Voorwaarde hiervoor is dat de meest ernstig bedreigde
kinderen, jongeren en volwassenen (tijdelijk) buiten hun eigen regio
kunnen worden opgevangen. De kans is anders te groot dat het
slachtoffer diegene die hem of haar bedreigt letterlijk tegen het lijf
loopt. Fier biedt opvang, behandeling, bescherming en veiligheid aan
kinderen, jongeren en volwassenen uit heel Nederland.
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NOODZAAK VAN SPECIALS
De cliënten waarmee wij werken, vragen vanwege
hun problematiek om gespecialiseerde integrale
zorgprogramma’s, toegesneden op hun specifieke
problematiek. Een meisje dat in de prostitutie heeft gewerkt,
heeft een ander behandelprogramma nodig dan een meisje
dat gevlucht is voor eergerelateerd geweld. Wij geloven
dat gespecialiseerde zorg effectiever en efficiënter is dan
algemene zorgprogramma’s. Daarbij hoeft gespecialiseerde
zorg niet duurder te zijn.

VEILIGE VESTE
Veiligheid is zo ongeveer het grootste goed
dat je als mens kunt hebben. De Veilige
Veste van Fier is een vernieuwend concept
rond veiligheid en bescherming. Het is een
plek waar jonge slachtoffers van geweld een
veilig onderkomen kunnen vinden en de hulp
en behandeling krijgen die ze nodig hebben,
zonder zich te hoeven verstoppen. Het doel:
een veilige en beschermde omgeving bieden
waarin kan worden gewerkt aan een toekomst
zonder geweld.
Fier heeft met dit concept een unieke vorm
van opvang in Nederland neergezet. En met
succes. Met de Veilige Veste laten we zien
dat een open instelling dezelfde mate van
veiligheid en bescherming kan bieden als een
gesloten opvang. High Intensive Care & High
Safety worden bij ons gecombineerd.

GESPECIALISEERD LANDELIJK EN
(BOVEN)REGIONAAL AANBOD
In haar beschermd wonen-voorzieningen (AWBZ) en haar
klinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie (ZvW) behandelt
Fier meisjes en jonge vrouwen die een verleden hebben
van ernstige en structurele vormen van verwaarlozing,
mishandeling en misbruik. Bij hen is sprake van
vroegkinderlijke en of complexe traumatisering, hechtings-,
ontwikkelings-, persoonlijkheids- en gedragsstoornissen
(onderliggende problematiek) . De actuele of bovenliggende
problematiek waarmee zij worden aangemeld is:
• loverboyproblematiek, gedwongen (jeugd)prostitutie en
seksueel misbruik/seksueel promiscue gedrag;
• (internationale) mensenhandel, waaronder kinderen
die weggegeven of verkocht zijn en als huisslaaf zijn
uitgebuit en misbruikt;
• eergerelateerd geweld, waaronder jongeren die met de
dood worden bedreigd;
• oppositioneel gedrag, gezags- en gedragsproblemen
in combinatie met geweldservaringen of verwaarlozing
- waardoor meiden niet te handhaven c.q. niet

te behandelen zijn in de residentiële jeugdzorg,
jeugdzorgplus voorzieningen, klinieken voor kinder- en
jeugdpsychiatrie, de vrouwenopvang et cetera.
Bij deze jonge vrouwen moet er geïntegreerd gewerkt
worden aan de onderliggende en de bovenliggende
problematiek omdat anders successen die behaald worden
vanuit de GGZ teniet worden gedaan door psychosociale
problemen en vice versa. Fier integreert beide kennis- en
expertisegebieden. Fier maakt onderdeel uit van de Top
Referente Trauma Centra kinder- en jeugd GGZ, die
zich richten op kinderen en jongeren tot en met 23 jaar.
Deze centra zijn door de VNG erkend als bovenregionaal
specialistisch aanbod.
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DE EXPERTISEGEBIEDEN VAN FIER
Huiselijk geweld
Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks
slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en
230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig
of herhaald huiselijk geweld. Denk aan: partnergeweld,
kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld
tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen,
mantelzorgers wiens zorg ontspoort en jongeren die te
maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer
te waarborgen. Huiselijk geweld is ingewikkeld omdat
de betrokkenen een affectieve en emotionele relatie met
elkaar hebben; gemiddeld wordt er pas na vierendertig
mishandelingen aangifte gedaan.
Kindermishandeling
Kindermishandeling is een ernstig gezins- en
maatschappelijk vraagstuk met grote gevolgen. Een van
de mogelijke gevolgen van kindermishandeling op korte
termijn is lichamelijk letsel. Kindermishandeling remt
bovendien de ontwikkeling van het kind op alle niveaus. In
extreme gevallen, bij zware lichamelijke mishandeling of
verwaarlozing, kan het kind zelfs aan de gevolgen overlijden.
Vroegtijdig ingrijpen is daarom van groot belang, voor het
kind dat mishandeld wordt en voor het kind dat getuige is
van geweld tussen ouders/familieleden. Maar ook voor de
ouders/verzorgers.
Seksueel geweld
Uit onderzoek blijkt dat 31% van de vrouwen en 11% van de
mannen tussen de 15 en 25 jaar ooit slachtoffer is geweest
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van seksueel geweld. De term seksueel geweld omvat
alle seksueel getinte, ongewenste handelingen. Denk aan:
ongewenste aanrakingen, gedwongen seks via de webcam,
seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting. Mensen
die eerder (chronisch) seksueel geweld hebben meegemaakt,
hebben een grotere kans om opnieuw slachtoffer te worden
of om zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen.
Veel slachtoffers van seksueel geweld kampen met een
posttraumatische stressstoornis.
Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld
om de geschonden eer van de familie te herstellen. De
vraagstukken en problemen zijn dan zeer indringend,
voor alle betrokken familieleden. Het geweld kan bestaan
uit bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling, achterlating
in het land van herkomst, ontvoering en zelfs eerwraak
(moord). Eergerelateerd geweld speelt vooral in gesloten
gemeenschappen. Huwelijksdwang is ook een vorm van
eergerelateerd geweld. Hiervan is sprake als jongeren of
volwassenen worden gedwongen om tegen hun zin te
trouwen.
Mensenhandel/loverboyproblematiek
Mensenhandel is de snelst groeiende vorm van criminaliteit.
Wereldwijd worden jongens en meisjes, mannen en vrouwen
verkocht en uitgebuit. Fier richt zich op slachtoffers van
seksuele uitbuiting. Uit eigen onderzoek blijkt dat de
problemen van slachtoffers van mensenhandel vaak al ruim
voor hun puberteit beginnen. Als kind hadden zij al te maken
met misbruik, mishandeling of verwaarlozing. In driekwart
van de gezinnen was sprake van forse problemen, waaronder

huiselijk geweld en kindermishandeling, verslaving en
psychiatrische problemen bij gezinsleden.
(Vroegkinderlijke) traumatisering en psychotrauma
Traumatisering die het gevolg is van vroege verwaarlozing,
misbruik en mishandeling heeft doorgaans een diepgaande
impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en
ligt vaak ten grondslag aan persoonlijkheidsstoornissen
in de volwassenheid. Doordat deze kinderen/jongeren in
de verschillende levensfasen steeds opnieuw in situaties
terecht komen van hertraumatisering en revictimisatie
wordt het proces van scheefgroei in hun ontwikkeling,
complexe traumatisering en het ontwikkelen van ernstige
gedragsstoornissen verder versterkt. Ook is er een groot
risico op (het ontwikkelen van) persoonlijkheidsstoornissen
en psychopathologie.
Psychotrauma staat voor het psychische letsel dat wordt
opgelopen na een traumatische gebeurtenis, zoals een
verkrachting of een heftige mishandeling. Het psychische
letsel kan zich uiten in een acute stresstoornis of een
posttraumatische stressstoornis.

maken hebben met een vechtscheiding of een hoog-risicoscheiding kampen met ontwikkelings- en leerproblemen. Ze
zijn angstig, agressief, vertonen sociaal inadequaat gedrag
en zijn getraumatiseerd.
Ouderenmishandeling
Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling,
verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en
schending van de rechten… Jaarlijks zijn minstens 1 op de
20 ouderen slachtoffer van mishandeling. Dit cijfer wordt
echter gezien als het topje van de ijsberg. Lang niet alles is
bekend, er wordt gezwegen over wat zich in de omgeving
van veel ouderen afspeelt; er is veel verborgen leed. Ouderen
melden zelf niet of nauwelijks grensoverschrijdend gedrag en
mishandeling. Taboe en schaamte, loyaliteit, angst, ziekte,
zwakte, sociaal isolement en het ontbreken van beleid rond
(on)gewenste omgangsvormen zijn redenen.

Vechtscheidingen / hoog-risico-scheidingen
In Nederland eindigt één op de drie huwelijken in
een scheiding. Best veel, zeker als je weet dat deze
scheidingen steeds vaker uitmonden in een bitter gevecht
om de kinderen. Ouders slepen elkaar voor de rechter,
beschuldigen elkaar over en weer en procederen vaak
jarenlang over de omgang met hun kroost. Het komt ook
voor dat de ene ouder de andere ouder verdenkt/beschuldigt
van kindermishandeling. Grote gedupeerden in deze
tragische histories zijn de kinderen zelf. Veel kinderen die te
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WAARIN IS FIER ONDERSCHEIDEND?
Fier heeft gespecialiseerd landelijk aanbod ontwikkeld voor
problematieken en kinderen, jongeren, volwassenen en
gezinnen met zeer complexe problematiek en een hoog
risico op revictimisatie, recidive en intergenerationele
overdracht. Klachten, problemen en stoornissen in het
psychiatrische spectrum maken vrijwel zonder uitzondering
deel uit van de problematiek. Het gaat om:
• doelgroepen die relatief klein in omvang zijn en die zeer
gespecialiseerde zorg nodig hebben;
• (al dan niet in combinatie met) ernstige veiligheidsrisico’s
waardoor kinderen, jongeren of volwassenen (tijdelijk)
niet meer in hun eigen regio kunnen verblijven;
• een last resort functie: kinderen, jongeren en volwassenen
die zich niet kunnen handhaven in de reguliere
voorzieningen c.q. waarvoor het aanbod van de reguliere
voorzieningen ontoereikend is.
WAARIN IS HET SPECIALISTISCHE AANBOD
ONDERSCHEIDEND?
• Fier is gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en
bescherming bij zeer ernstige dreiging en werkt intensief
samen met gespecialiseerde diensten van politie en OM,
zoals het landelijk Expertise Centrum eergerelateerd
geweld en het Stelsel Bewaken en Beveiligen (SBB).
• Fier biedt in de Veilige Veste een uniek veiligheidsniveau
voor bedreigde en getraumatiseerde (jonge) mensen.
• High intensive care & high safety
• Doen wat nodig is, los van domeinen of sectoren
Complexe problematiek vraagt regelruimte. Fier biedt
cliënten en professionals deze regelruimte.
• Bij Fier is de 18-jarigen grens een non-issue. Wij bieden
doorlopende zorg. Als een kind 18 wordt, is dat nooit een
reden om de zorg te beëindigen.
| 14 |

• De complexe problematiek van deze kinderen, jongeren
en volwassenen beperkt zich niet tot één domein
of sector. Interventies moeten geïntegreerd en
domein overstijgend zijn (o.a. zorg-, onderwijs- en
veiligheidsdomein).
• Fier heeft de zorg ontschot en biedt volledig
geïntegreerde zorg. Fier is erkend zorgaanbieder voor
de WMO, de WLZ, Jeugdhulp, GGZ, Forensische zorg en
Zorg voor Asielzoekers.
• Bij complexe problematiek is er sprake van een
combinatie van problemen. Fier is gespecialiseerd
in het integraal behandelen van onderliggende en
bovenliggende problematiek.
• Fier biedt categorale opvang en behandeling. Op deze
manier kan behandeling naadloos aansluiten bij de
problematiek, kunnen teams en specialisten (psychiaters,
gedragsdeskundigen, therapeuten) zich specialiseren.
• Naast reguliere verwijzingen, plaatst Fier kinderen,
jongeren en volwassenen op verzoek van het Stelsel
Bewaken en Beveiligen (SBB). Fier is in principe ook
bereid jongens of mannen op te nemen als het SBB
hierom verzoekt.
• Fier werkt systeemgericht. De focus is niet gericht op het
slachtoffer maar op de vraag hoe alle betrokkenen weer
veilig verder kunnen en hoe recidive, revictimisatie en
intergenerationele overdracht voorkomen kunnen worden.
• Fier neemt ook in haar Beschermd Wonen en GGzvoorzieningen moeders met kinderen op. Behandeling
richt zich dan op de moeder, het kind en op de moederkind relatie. Waar mogelijk wordt de vader ook betrokken.

3. FIERVISIE
VISIE OP HET NIEUWE DENKEN
In de wereld van Fier staan mensen en gezinnen centraal
en wat zij nodig hebben om weer volwaardig te kunnen
participeren in de samenleving. De transitie en de
transformatie bieden kansen. We moeten ons afvragen of
een kind en het gezin daadwerkelijk beter worden van wat
we doen. Daar moeten we alles voor inzetten, ook als dat
betekent dat we integraal over de maatschappelijke velden
heen moeten werken. Het nieuwe denken gaat om de
meest effectieve zorg, niet om domeinen. Doen wat nodig
is, vraagt om een holistische, integrale benadering. Een
kruisbestuiving tussen zorg, onderwijs, maatschappij en
arbeidsmarkt.
VISIE OP ZORG
Fier is een groot voorstander van matched care. Dat
betekent: direct de juiste zorg bieden die iemand nodig
heeft. We vinden het belangrijk dat kinderen, jongeren en
volwassenen die complexe en gespecialiseerde zorg nodig
hebben dit zo snel mogelijk krijgen aangeboden.
Vooral voor kinderen en jongeren met ernstige
problemen kan het desastreuze gevolgen hebben als
zij te lichte zorg krijgen. Ontwikkelings-, gedrags- of
persoonlijkheidsstoornissen krijgen dan namelijk de kans
om zich nog verder te ontwikkelen. Direct de juiste hulp
betekent een aanzienlijk kleiner risico op het ontwikkelen van
stoornissen.
Juist in een tijd van transities en stelselwijzigingen, waarin
de nadruk komt te liggen bij de lichtere en generalistische
vormen van (basis)zorg, is het van belang voldoende oog te
houden voor de gespecialiseerde en complexe vormen van
zorg en het principe van matched care te stimuleren.

VISIE OP DE MENS
Ons doel is de best mogelijke zorg bieden. Dit doen we
vanuit een holistische visie: we zien de mens als totaal.
Fier stelt kinderen, jongeren en volwassenen centraal en
hun samenlevingsverbanden, niet hun probleem, ziekte
of beperking. We willen mensen ontmoeten: kinderen,
jongeren, mannen en vrouwen; als individu en als onderdeel
van het (gezins- of familie)systeem waarvan ze deel
uitmaken. Een holistische benadering vraagt om een
multidisciplinaire en interdisciplinaire werkwijze. 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. Daarom willen we dat onze
cliënten, naast het feit dat ze hulpverlening en behandeling
krijgen, ‘gewoon’ naar school gaan, sporten en werken of
vrijwilligerswerk doen. Fier ontwikkelt zorgprogramma’s
waarin (jeugd)GGz, (jeugd)zorg, sport en onderwijs en
arbeid(stoeleiding) volledig geïntegreerd zijn en elkaar
versterken. Van onze professionals vraagt dit een bepaalde
houding: benader je cliënten alsof het je eigen kind is, je
eigen familie. Je bent veel meer dan alleen hulpverlener.
VISIE OP ONDERWIJS EN WERK
Jongeren in de residentiële zorg staan op achterstand. Ze
hebben vrijwel allemaal grote gaten in hun schoolcarrière.
Ze spijbelden, verzuimden of mochten niet naar school.
Als zij bij Fier worden opgenomen hebben ze - mede door
stress, spanning en trauma - vrijwel zonder uitzondering
faalervaringen opgedaan in het onderwijs. Onderzoek laat
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SUCCESSEN
zien dat meiden in de gesloten jeugdzorg een grote kans
hebben om al snel nadat ze op eigen benen staan in de
problemen te komen: geen diploma’s, geen werk, veel
financiële problemen, afhankelijkheid van alcohol en drugs,
tienerzwangerschappen en vaak psychische problemen.
Wat deze meiden nodig hebben is een startkwalificatie,
zodat ze kunnen participeren in de samenleving. Fier
organiseert daarom scholing en werkervaringsplekken
voor de meiden die in de opvang verblijven. Met het
project Werk in Uitvoering willen we dat de meiden
van Fier minimaal een startkwalificatie behalen en dat
ze vervolgens een baan krijgen. Fier heeft een eigen
Fierschool, waar meiden vanaf dag één een opleiding
volgen; via leren op afstand bij het Hoenderloo College
(VO en IVIO) of MBO via het Friesland College bij Fier op
locatie. Meiden die naar het reguliere onderwijs kunnen
volgen dat extern. Voor meiden die vanwege veiligheid niet
op een andere plek leer- en werkervaringen kunnen opdoen
fungeert Fier als leerbedrijf. We organiseren bijbaantjes
en werkervaringsplekken in samenwerking met diverse
uitzendorganisaties en bedrijven. Daarnaast bieden we
huiswerkbegeleiding en een educatief programma tijdens
de zomermaanden: Summerschool.
VISIE OP SYSTEMEN
Onze zorg is niet alleen cliëntgericht maar ook
systeemgericht, omdat iedereen deel uitmaakt van een
gezin, een familie of een sociaal netwerk. De financiering
van de zorg is helaas volledig geïndividualiseerd; Fier blijft
pleiten voor gezinsgerichte financiering van de zorg, juist
bij thema’s als huiselijk geweld en kindermishandeling die
het hele systeem aangaan. Fier bespreekt dit systematisch
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Positieve ervaringen en succeservaringen bieden
een tegenwicht aan klachten en problemen. Daarom
proberen we de kinderen, meiden en vrouwen die
bij ons verblijven zoveel mogelijk successen mee te
geven en ze te laten participeren in de samenleving.
Dit doen we onder andere door middel van:
• Bijzondere Vriendschappen – Cliënten
worden gekoppeld aan een bijzondere vriendin
of Big Sister met wie ze leuke dingen kunnen
ondernemen.
• Fiere Farm – Een mini-farm met verschillende
dieren die worden verzorgd door cliënten.
• Moestuin – Een eigen moestuin waarin cliënten
hun eigen groenten kunnen zaaien, kweken en
oogsten.
• Fierresto – Ons mini-restaurant waar cliënten
onder begeleiding van een echte kok maaltijden
bereiden en uitserveren aan gasten.
• Fier Sports Academy – Meiden, vrouwen en
kinderen die in de opvang van Fier verblijven
kunnen sporten bij sportclubs in de buurt
• Huiswerkbegeleiding – Meiden die op
studiegebied een extra steuntje in de rug
nodig hebben, krijgen huiswerkbegeleiding van
vrijwilligers.
• Externe stages – In samenwerking met diverse
bedrijven uit de regio biedt Fier stage- en
werkervaringsplekken aan voor cliënten.

met onder andere brancheorganisaties, de ministeries,
de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse
Zorgautoriteit. Juist voor kinderen is dit belangrijk. Hun
problematiek is vaak verweven met problemen van de
ouders. In plaats van het kind als probleem te bestempelen,
is het daarom rechtvaardiger om te zeggen: het
gezin(systeem) heeft een probleem.
VISIE OP VERBINDING
De samenleving is belangrijk, ook voor onze cliënten.
Daarom zoekt Fier continu de verbinding met de
wereld om haar heen. Bijvoorbeeld met serviceclubs,
stagebedrijven, uitzendorganisaties, gedreven vrijwilligers,
met de architecten die ons gebouw ontworpen hebben,
het aannemersbedrijf dat bouwt, een baptistengemeente,
bedrijven, overheden, scholen, sportverenigingen en noem
maar op. Fier wil buiten naar binnen halen en andersom.
Bij Fier weten we dat je het meeste bereikt als je de krachten
bundelt. Door samen te werken pakken we samen onze
missie aan: het stoppen en voorkomen van geweld en hulp
bieden bij de gevolgen van geweld. We creëren met onze
aanpak een geborgen, maar open gemeenschap waar onze
cliënten weer leren praten, lachen, zichzelf zijn.
VISIE OP VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn belangrijk voor Fier. Zij maken veel mogelijk
voor onze cliënten. Fier biedt meerdere projecten waarin
vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Dankzij de hulp van
vrijwilligers kunnen we de vrouwen, kinderen en meiden
die we opvangen en behandelen iets extra’s geven. Fier
anticipeert hiermee op het moderne gedachtegoed van de
transitie: mensen worden gestimuleerd vaker een beroep
te doen op het eigen netwerk. Dat doen we met succes. De

Friese gemeenschap is bereid om veel te doen voor onze
meiden, vrouwen en kinderen.
Cliënten en vrijwilligers leren van elkaar. Samen pakken
ze de normale dingen van het leven op, zoals sporten, taal
en samen lekker eten. Cruciaal voor onze cliënten. Ja, ze
hebben een probleem, maar ze zijn niet hun probleem. Het
zijn jonge kinderen, meiden en vrouwen die de toekomst
tegemoet gaan. En dat doe je vooral door de gezonde
stukken in jezelf aan te spreken en gebruik te maken van de
veilige samenleving om je heen. Moderne zorg noemen we
dat.
VISIE OP FINANCIËN
Fier hanteert een helder en duidelijk financieel beleid.
Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk middelen
naar de zorg gaan, dat er geen onnodige uitgaven
worden gedaan en dat er niet meer betaald wordt dan
noodzakelijk. De opdracht aan al onze medewerkers: ‘Ga
met maatschappelijke middelen om zoals je met je eigen
middelen omgaat. Gedraag je als een huisvrouw die op de
kleintjes let.’ We doen bovendien duurzame investeringen
en dragen zorg voor een appeltje voor de dorst. Fier laat zien
dat een helder financieel beleid en een goede bedrijfsvoering
gericht op het primaire proces het mogelijk maakt om als
zorgaanbieder een concurrerend tarief aan te kunnen bieden.
Fier is niet duurder, maar vaak goedkoper terwijl we toch
specialistische zorg bieden.
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VISIE OP SAMENWERKING
Hulp bij geweld vraagt om samenwerking. Krachten
bundelen is belangrijk. Daarom werken we met een
groot aantal organisaties samen; ketenpartners in de
zorg, politie, justitie, onderwijs, beleid en wetenschap.
Omdat ketensamenwerking ontoereikend is bij complexe
problematiek, initiëren we nieuwe ontwikkelingen op
het terrein van samenwerking en werken wij actief mee
aan initiatieven van anderen op dit terrein. Fier legt
bovendien continu nieuwe verbindingen, in binnen- en
buitenland. Fier gaat, zowel nationaal als internationaal,
strategische kennisallianties aan om topreferente zorg te
ontwikkelen voor de meest kwetsbare kinderen, jongeren
en volwassenen. Centraal in deze allianties staat het
doorbreken van revictimisatie, recidive en intergenerationele
overdracht. We zijn pas tevreden als kinderen, jongeren en
volwassenen hulp hebben gehad die blijvend resultaat heeft.
Belangrijke partners zijn Terre des Hommes, een NGO die
kinderuitbuiting tegengaat, en Kompaan en De Bocht, net
als Fier expertise- en behandelcentrum op het terrein van
geweld in afhankelijkheidsrelaties.

ONZE
KERNWAARDEN

DUURZAAMHEID
INSPIREERT

ER TOE DOEN
• Wij maken het verschil en nemen onze
verantwoordelijkheid.
• Wij zijn betrouwbaar.
• We zeggen wat we doen en doen wat we
zeggen.
• Wij zien elkaar en respecteren elkaar.
• We blijven in gesprek met elkaar en we
ontwikkelen altijd door.
• Wij stellen duurzaamheid in alle facetten
centraal.

Duurzaamheid inspireert. Samen bouwen we aan een duurzame wereld.
Een wereld waarin mensen het normaal vinden om voor elkaar te
zorgen. Een wereld waarin iedereen naast elkaar staat, elkaar steunt,
elkaars kracht zoekt. We helpen mensen ontwikkelen, we ontwikkelen
onszelf. Zo wordt duurzame bloei concreet. Fier probeert duurzaamheid
een plek te geven binnen alle facetten van haar organisatie.

MEESTERSCHAP
• Wij zijn experts op ons vakgebied.
• Wij zijn vernieuwend en innoveren. Wij bieden
kwaliteit.
• Wij werken cliëntgericht vanuit een holistische
visie.
• Wij onderzoeken, handelen en anticiperen.
• Wij dragen onze expertise met verve uit.

BEZIELD EN ZAKELIJK
• We bieden onderscheidende diensten met een
goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.
• Wij letten op de kleintjes.
• We zijn resultaatgericht.
• Wij zijn betrouwbaar en gaan voor het hoogst
haalbare.
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DUURZAME ZORG
Fier zet in op duurzame zorg. Zorg die werkelijk het verschil maakt. We
willen namelijk dat onze hulp werkt, op korte én lange termijn. Dat doen
we onder andere door bij mensen op de bank te gaan zitten en contact
met ze te maken, door hen te interviewen. Zijn mensen tevreden met
onze hulp? Komen ze er verder mee? Zijn ze tevreden over de manier
waarop ze worden benaderd? Wat we ook willen weten: gaat het na
drie jaar nog steeds goed met deze jongen en dat meisje, met dit gezin,
deze moeder of vader? We willen het effect van onze zorg en werkwijzen
meten en onderzoeken. Enerzijds door middel van interviews, anderzijds
door middel van ‘cijfers’, bijvoorbeeld door het afnemen van testen.
CONCREET?
• We werken aan effectieve interventies. Daarom leggen we onze
zorgprogramma’s ter beoordeling voor aan de erkenningscommissie
van het Nederlands jeugd Instituut (NJI), het RIVM en het
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het zorgprogramma
Asja is inmiddels erkend als in theorie effectief.
• Fier deed onderzoek naar de effectiviteit van haar zorgprogramma’s
van Centrum Jeugd: hoe gaat het met onze meiden na 2 jaar?
• Fier initieert (of werkt mee aan) innovaties zoals het Multidisciplinair
Centrum Kindermishandeling, het Centrum tegen Kinderhandel en
Mensenhandel en het Centrum Seksueel Geweld waar ingezet wordt
op effectievere manieren van samenwerken binnen zorg en justitie.
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4. FIER IN EEN NOTENDOP
DUURZAME BOUW
Fier gelooft in duurzame bouw. Reden waarom we onze Veilige
Veste en ons Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
(CKM) volgens duurzame principes hebben neergezet. Waarom?
We leven in een wereld waarin fossiele grondstoffen schaars
worden. Het is onze morele en maatschappelijke plicht om ons
steentje bij te dragen als maatschappelijke instelling. Daarmee
ondersteunen we de provincie en de gemeente in hun ambitie om
de duurzaamste stad en provincie van Nederland te worden.

BEHANDELCENTRUM (SPECIALISTISCHE 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.

Aanbod bestaat o.a. uit (traumagelateerde) diagnostiek,
individuele en groepsbehandeling, vaktherapieën (psycho
motore therapie, creatieve therapie en dramatherapie),
systeembehandeling, EMDR, cognitieve gedragstherapie
en schematherapie. Het behandelcentrum van Fier biedt
ook geprotocolleerde online-behandeling in combinatie met
face-to-face contacten.

AMBULANTE HULP
VEILIGE VESTE
De Veilige Veste is een bijna energieneutraal pand en gebouwd
door middel van het passief huis-principe. Door een goed
uitgekiend compact ontwerp kan warmte nauwelijks weg uit het
passiefhuis. Hierdoor is er nog maar heel weinig energie nodig
om de woning in de winter op temperatuur te houden. Passieve
warmtebronnen (zoals de zon) en interne warmtebronnen (zoals
bewoners en huishoudelijke apparaten) zorgen voor bijna alle
benodigde warmte. Een conventioneel verwarmingssysteem is
overbodig. De Veilige Veste won in 2014 de Hedy d’Ancona-prijs
2014 voor excellente zorgarchitectuur.
CENTRUM TEGEN KINDERHANDEL EN
MENSENHANDEL
Ons Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel is
energieneutraal en waterbesparend. Een opvangtank voor
50.000 liter hemelwater zorgt voor een grote waterbesparing
bij toiletgebruik. Zonnepanelen leveren een deel van de energie
van het gebouw. Warmte en elektriciteit is er dankzij biogas via
een vergistingsinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
De levering van het door Wetterskip geproduceerde biogas aan
het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel van Fier is
innovatief.
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Kindspoor
Bij het Kindspoor worden kinderen aangemeld met een
achtergrond van huiselijk geweld, (v)echtscheidingen,
hoog-risico-scheidingen en andere vormen van geweld in
relaties. Het Kindspoor hanteert een brede integrale en
systeemgerichte benadering, waarbij het perspectief van het
kind centraal staat. Het Kindspoor biedt relatief kortdurende
hulpverleningstrajecten:
• Begeleiding van (een) ouder(s), gezinsbegeleiding en
opvoedondersteuning. Bij de begeleiding kan gebruik
worden gemaakt van Video Interactie Begeleiding (VIB).
• Psycho-educatie voor ouders over de gevolgen
van conflicten en huiselijk geweld voor kinderen,
themagroepen voor ouders.
• 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
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).
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. Hoofddoel:
stagnatie voorkomen in de sociale ontwikkeling.
• Tienermoederbegeleiding - Begeleiding van
tienermoeders. Individuele begeleiding en
tienermoedergroep.
• Chat met Fier. Voor een luisterend oor, informatie en
advies. www.chatmetfier.nl
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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).
Directe Hulp bij Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling
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. Het streven is
dat er binnen 24 uur contact is met alle betrokkenen. Fier is
verantwoordelijk voor het casemanagement in geval van een
huisverbod.
Prostitutie Maatschappelijk Werk
Maatschappelijk werk t.b.v. jongeren, vrouwen en mannen
die werkzaam zijn in de prostitutie.
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OPVANG, KLINIEKEN, BESCHERMD WONEN EN
BEGELEID WONEN
Asja
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.
Zahir
Zahir is een kleinschalige, gespecialiseerde (crisis)opvangen behandelvoorziening voor meiden van 12 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.
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.

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.
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.
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).

Gaja (beschermd wonen)
Gaja biedt intensieve ondersteuning (bijna 24-uurs) en een
woonplek aan meiden vanaf 16 jaar, als stap tussen 7x24 uur
opvang en begeleid wonen.
Leerhuis (begeleid wonen)
Leerhuis is een kleinschalige begeleid wonen-voorziening
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.
Begeleiding bij terugkeer en vervolgzorg
Begeleiding bij terugkeer naar huis of bij het zelfstandig
gaan wonen na verblijf in de residentiële zorg.
Opvang voor uithuisgeplaatsten
Opvang en begeleiding van mannen/vrouwen die in het
kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit huis zijn geplaatst.
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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.
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PROJECTEN
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.

Project 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 Infant Mental Health richt zich
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.
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.
Centrum Seksueel Geweld Friesland
Het Centrum Seksueel Geweld richt zich primair op de
acute opvang en zorg voor slachtoffers van geweld.
Initiatiefnemers van het CSG Friesland zijn Fier en het
Medisch Centrum Leeuwarden.
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.

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.
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 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 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.
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FIER ACADEMY

CKM

ONDERZOEK & PUBLICATIES

• 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 zorg- en onderwijsorganisaties bij incidenten
van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
is onderdeel van Fier en zet nationaal en internationaal in
op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers
van kinderhandel en mensenhandel en op een grotere
bewustwording, zowel onder het grote publiek als onder
professionals. We houden ons bezig met lobby, beleid
en strategie. Als kennis- en 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.
www.ckm-fier.nl

• 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).

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