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S
ophie werd jarenlang gekleineerd door haar man. 

Hij vertelde haar dat ze niets waard was, niets kon. 

Alles wat van haar was, was niet goed genoeg. 

Later kwam daar fysieke mishandeling bij. Voor 

de buitenwereld hadden Sophie en haar man een geweldig 

leven, maar achter de voordeur was het vreselijk mis.

Sophie was slachtoffer van wat we intieme terreur noemen 

– een ernstige vorm van partnergeweld die zich kenmerkt 

door structurele controle, dreiging, vernedering en 

dwang. In Nederland zijn dagelijks duizenden vrouwen, 

en ook mannen, slachtoffer. Zij worden door hun partner 

geïsoleerd, vernederd, geïntimideerd en vaak ook fysiek en 

seksueel mishandeld. 

Intieme terreur is een diepgeworteld probleem in onze 

samenleving. Het verraderlijke eraan is dat we het niet altijd 

zien. Toch kunnen we wel degelijk iets voor deze mannen 

en vrouwen betekenen. Achteraf horen we vaak dat de buren 

wel iets doorhadden, dat de meesters en juffen op school 

‘voelden’ dat er iets niet helemaal lekker zat in dat gezin. We 

hebben allemaal wel eens zo’n onderbuikgevoel. Laten we 

daar wat meer naar luisteren. En laat dan de mensen om wie 

het gaat weten dat je ze ziet, dat je er voor ze bent. Het kan 

een wereld van verschil maken als ze weten dat ze er niet 

alleen voor staan. Jij en ik kunnen daar samen voor zorgen.

Sophie werd uiteindelijk door haar man op straat gezet, ze 

verhuisde naar de andere kant van het land en bouwt nu 

aan een eigen leven. Sophie is vrij, maar nog altijd sluimert 

het verleden met haar mee. Je leest haar verhaal en dat van 

andere cliënten in dit magazine. 

Ik wens je weer veel inspiratie en leesplezier!

Linda Terpstra  
Voorzitter Raad van Bestuur Fier
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GOED OM TE WETEN!

Fier publiceert nooit herkenbare beelden van cliënten. Cliënten 

die aan ons magazine meewerken, worden daarom altijd anoniem 

geportretteerd. In de meeste gevallen is ook hun naam aangepast. Voor 

sommige artikelen maken we gebruik van stockfoto's of fotomodellen.

‘Laten we wat 
meer naar ons 

onderbuikgevoel 
luisteren’

inhoud
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FIJNE PLEK 
VOOR 

MENS EN 
DIER

DE TUIN VAN FIER

Op het terrein van onze Veilige Veste in Leeuwarden is het 

afgelopen jaar hard gewerkt aan een klein paradijs; voor 

vogels, vlinders, bijen én cliënten en medewerkers. Margriet 

Visser is hovenier en leermeester bij Fier en gaat regelmatig 

met cliënten in de tuin aan de slag. Samen met tuinvrijwilliger 

Harry van der Velde, die als tuinvogelconsulent bij 

Vogelbescherming Nederland tuinen ontwerpt, stond zij aan 

de basis van onze vogelvriendelijke tuin. 

VIER V'S
‘Een vogelvriendelijke tuin sluit aan bij de wensen van 

vogels’, legt Margriet uit. ‘Dat doe je via de vier V’s: Voedsel, 

Veiligheid, Voortplanting en Variatie. Je plant bessenstruiken 

en planten die insecten aantrekken als voedsel, en je plant 

dichte bosjes en bomen voor de veiligheid én om een 

nestje in te bouwen. Verder zorg je voor zoveel mogelijk 

variatie: hoge en lage planten, natte en droge grond, open 

en dichtbegroeide plekken. En natuurlijk veel verschillende, 

inheemse planten, want die trekken ook weer een grote 

variatie aan dieren aan. Met andere woorden: je bevordert 

de biodiversiteit.’

BUITENKANS
Mooi is dat bij de aanleg van de nieuwe tuin cliënten 

meehielpen. Margriet: ‘Ze creëerden hier letterlijk hun eigen 

leefomgeving. Op het moment dat je iets maakt, wordt 

het ook een beetje van jou.’ Binnen het project Buitenkans 

biedt Margriet hen samen met vrijwilligers de mogelijkheid 

om lekker buiten te zijn en veel te leren over de natuur en 

groenonderhoud. Meedoen in de tuin doet getraumatiseerde 

jongens en meiden goed, ziet ze. ‘Ze hoeven hier even niet 

bezig te zijn met wat ze hebben meegemaakt of met hun 

behandeltraject en komen “uit hun hoofd”.’ 

Harry vult aan: ‘Als ik cliënten zie lopen, denk ik: kom de tuin 

maar in, dat is goed voor je. In de tuin hebben ze de ruimte, 

letterlijk. Ik leg uit en doe voor. Meer hoef ik niet te doen. Ik 

zie aan de jongens en meiden wat werken in de tuin met ze 

doet. Lekker met de handen en de voeten in de aarde. Dat 

brengt ze terug bij hun basis, het geeft ze stevigheid mee. Er 

komt een vrolijkheid in ze naar boven.’

GROEIEN
De aanleg van de tuin is nog maar het begin, vertelt Margriet. 

‘Nu moet het zich gaan ontwikkelen, letterlijk en figuurlijk. 

Mijn wens is om zoveel mogelijk jongens en meiden hier 

te laten ervaren hoe fijn en gezond het is om regelmatig 

naar buiten te gaan en de natuur op te zoeken. Daarvoor 

hoef je het bos niet in, in de tuin valt al genoeg te beleven. 

Maar ook hulpverleners wil ik uitnodigen om vaker een frisse 

neus te halen. In de lunchpauze bijvoorbeeld, maar ook voor 

gesprekken kan het een heel geschikte plek zijn. De natuur 

Een plek om van de natuur te genieten. Om lekker bezig 
te zijn en van alles te leren of juist de rust op te zoeken. 
Om rond te wandelen en weg te dromen. Welkom in de 
vogelvriendelijke tuin van Fier. 

zit tenslotte vol metaforen en inspiratie: groei, ontwikkeling, 

beheersen en loslaten, ontluikende rozen, noem maar op.’ 

De aanleg van de tuin van Fier werd grotendeels mogelijk 

gemaakt door een subsidie van de provincie Fryslân en de 

enthousiaste inzet van vrijwilligers. Margriet is ontzettend blij 

met die hulp. Ze gunt het alle organisaties om hun omgeving 

te kunnen vergroenen. ‘Als je een stukje grond hebt: maak er 

iets moois van! Zoek uit of er subsidie of andere financiële 

steun mogelijk is en mensen in je omgeving die willen 

helpen en ga ervoor. Echt, iedereen heeft baat bij groen in 

zijn omgeving.'  

 LEESTIP!

In Nederland neemt de belangstelling voor projecten 

op het raakvlak van natuur en mentale gezondheid toe. 

Green Mental Health gaat over groene kansen in de 

ggz en het sociale domein. Het boek staat boordevol 

onderzoek, inspiratievoorbeelden, praktische informatie 

en implementatietips.

Green Mental Health, Jolanda Maas, Renske Visscher en 

Koen Westen, Uitgeverij Boom

‘De aanleg is nog maar 
het begin. Nu moet het 
zich gaan ontwikkelen’

'MOMENTEN VAN BEZINNING ZIJN 
BELANGRIJK'
Barbara Fischer, manager Psychotraumacentrum bij 

Fier: ‘Buiten zijn in de natuur is goed voor je. Daar is 

genoeg onderzoek naar gedaan, maar dat voel ik zelf 

ook: een wandelingetje door de tuin - met alles wat er te 

zien, horen, ruiken en voelen is – helpt me ontspannen. 

Het is geweldig dat we deze plek zo dichtbij hebben 

kunnen realiseren, binnen de hekken. Voor de vrouwen, 

jongeren en kinderen die hier verblijven, maar óók voor 

medewerkers. We werken met ernstig getraumatiseerde 

mensen en gesprekken gaan vaak over geweld, misbruik, 

mishandeling; dat doet ook iets met jezelf. Momenten van 

bezinning zijn in dit werk belangrijk. Daar is de tuin een 

heel geschikte plek voor.’ 

'HIER KAN IK MEZELF ZIJN'
Mario (21): 'Ik kom uit Guinee en heb te maken 

gehad met mensenhandel. Nu woon ik in een 

AZC en krijg ik bij Fier hulp bij het verwerken 

van mijn verleden. Ook werk ik hier mee in 

de tuin, waar ik echt van kan genieten. Het 

doet me denken aan mijn jeugd en aan hoe 

mijn moeder tomaten en andere groenten 

kweekte. Hier kan ik helemaal mezelf zijn. Ik 

hoef even niet te denken aan nare dingen. Het 

bevrijdt m’n hoofd.'
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 CLIËNT IN BEELD 

' IK WEET DAT 
IK DE MOEITE 
WAARD BEN' 

  SOPHIE (40): ‘Drie jaar geleden stond ik 

op straat met een baby, twee peuters, een 

hond en een kat. Mijn ex had ons in een 

vakantiehuisje achtergelaten en gaf ons 

geen toegang meer tot ons huis. Compleet 

ontredderd waren we toen we in de 

crisisopvang terechtkwamen.  

 

Vóór ik mijn ex leerde kennen, had ik nooit 

aan mezelf getwijfeld. Ik had een rijk sociaal 

leven, studeerde af aan de universiteit, kocht 

een leuk huis, had een goede baan en een 

fijne familie. Toen ik mijn ex leerde kennen, 

gaf hij me al heel snel het gevoel dat ik niet 

goed genoeg was. Hij keek op me neer, had 

kritiek op álles. En als ik een keer iets nieuws 

wilde proberen, dan lachte hij me uit en 

vertelde me dat ik dat toch niet zou kunnen. 

Als iemand maar vaak genoeg zegt dat je 

niks kunt, dan ga je dat vanzelf geloven. 

Ik werd steeds kleiner en onzekerder. En 

helemaal toen hij me later ook fysiek begon 

te mishandelen. Voor de buitenwereld 

hadden wij een fantastisch leven, maar 

achter de voordeur was het vreselijk mis.  

 

We zijn nu een paar jaar en een heleboel 

rechtszaken, treiterijen en machtsmisbruik 

verder. Ik heb intensieve traumabehandeling 

gehad en ook de kinderen kregen de 

nodige begeleiding. Maar we staan nog. 

Langzamerhand begin ik weer vertrouwen 

in mezelf te krijgen. Steeds meer vind ik 

mijn eigen kracht terug. En ik weet dat ik de 

moeite waard ben.’
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‘DIS staat voor dissociatieve identiteitsstoornis en is een 

chronische aandoening waarbij iemand twee of meerdere 

persoonlijkheden ervaart die elkaar afwisselen’, vertelt 

Christel Kraaij, klinisch psycholoog-psychotherapeut, 

initiatiefneemster en mede-eigenaar van Centrum voor 

Transitie. In haar praktijk werkt ze veel met DIS-cliënten. 

‘DIS is een soort beschermingsmechanisme waarbij 

mensen een deel van hun persoonlijkheid opsplitsen om 

een bepaalde situatie te ontvluchten. Kinderen kunnen 

zo bijvoorbeeld mentaal afstand van zichzelf nemen op 

het moment dat ze worden misbruikt. Een ander deel van 

zichzelf neemt het op dat moment over; het deel ondergaat 

het misbruik, niet het kind zelf. Soms heeft een cliënt wel 

tientallen van deze “delen”, ieder met een eigen identiteit 

en eigen herinneringen, en soms ook met een eigen naam. 

En een eigen functie; ze treden naar voren als die functie 

nodig is.’ 

‘DIS kan ontstaan bij mensen die al heel vroeg in hun 

kindertijd ernstig ingrijpende gebeurtenissen meemaken 

en die dit niet kunnen verwerken’, vult Sander van Straten, 

klinisch psycholoog bij Fier, aan. ‘We zien DIS dan ook als 

een traumagerelateerde stoornis. Het is een dissociatieve 

vorm van overleven. Je kunt niet én naar school gaan én 

verwerken wat er boven in de slaapkamer gebeurt. In de 

ontwikkeling van de betreffende persoon lukt het hierdoor 

niet om tot een coherente identiteit te komen. Het ‘ik’ 

wordt als het ware opgesplitst in meerdere identiteiten. De 

kant(en) van de persoon die zich richten op het dagelijks 

leven staan daarbij ver af van de kanten die nog vastzitten 

in de onverwerkte trauma’s.’ 

Kraaij vult aan: ‘Slachtoffers hebben vaak last van onver-

enigbare beelden. Bijvoorbeeld van de lieve vader die ook 

een misbruiker is. Of van zichzelf: het aangepaste kind 

versus het slechte kind. Het opsplitsen in delen helpt slacht-

offers om hiermee om te kunnen gaan en een ‘normaal’ 

leven te kunnen blijven leiden. En dat is er tegelijkertijd de 

oorzaak van dat DIS vaak lang onopgemerkt blijft, ook voor 

de omgeving.’ 

Kraaij ziet in haar praktijk veel verschillende cliënten voor-

bijkomen. ‘Ik zie heel extreme vormen van fragmentatie; 

in namen, leeftijd, geslacht. Alsof er iemand ineens met 

een heel ander karakter tegenover me zit. Een deel dat de 

boosheid bewaart, bijvoorbeeld. Of volwassenen die zich 

ineens heel kinderlijk gedragen, met een andere houding, 

een andere stem. De eerste keer dat ik iemand met DIS 

voor me had, schrok ik me rot – ik was nog stagiair en 

zag het niet aankomen. Wat is dit? Nu blijf ik de cliënt als 

volwassene zien en probeer de functie te begrijpen: wat is 

de reden van switchen voor deze persoon op dit moment? 

Is dat bijvoorbeeld vermijding? Het is belangrijk om dat 

perspectief dan nader te onderzoeken.’ 

TIJD KWIJT
Tijd kwijt zijn is een belangrijk symptoom van DIS. Vaak 

melden cliënten zich ook juist met dát probleem bij de 

hulpverlening. Kraaij: ‘Het komt zelden voor dat een cliënt 

met DIS in de spreekkamer komt en zegt: help, ik heb 

meerdere persoonlijkheden. Ze melden in eerste instantie 

vaak allerlei psychische klachten en dat ze tijd kwijt zijn. 

Soms uren, soms dagen.’ Van Straten: ‘Doordat de persoon-

lijkheidstoestanden kunnen wisselen en de cliënt niet goed 

weet wat dit in het hier en nu triggert, krijgen mensen met 

DIS soms hele stukken niet mee. Er zijn bijvoorbeeld cliën-

ten die zichzelf gesneden hebben, zonder dat ze het zich 

kunnen herinneren. Of ze hebben gegeten en gewerkt, 

zonder dat ze weten hoe en wat. Ook van de behandeling 

krijgen sommigen niet altijd alles mee.’ 

Goed om te weten: Niet alle delen nemen de controle 

over. Kraaij: ‘In dit soort gevallen is er sprake van passieve 

beïnvloeding. De cliënt hoort bijvoorbeeld wel de stem en 

een sterke drang tot handelen, maar ervaart nog een keuze, 

hoe klein ook. Alhoewel het niet altijd lukt om die drang 

tegen te gaan.’ 

BIJKOMEND LIJDEN
DIS kent veel bijkomend lijden, zeggen Kraaij en Van 

Straten. Kraaij: ‘Ik zie cliënten met ernstige twijfel over 

wie ze zijn. Cliënten met zelfhaat, veroordeling, schaamte. 

Ze nemen het lijden de hele dag met zich mee. En dan 

die stemmen. De onrust in je hoofd, het geroezemoes. 

Delen die een strijd voeren over wat je aantrekt of wat je 

eet. Dat continue switchen tussen delen, de aanhoudende 

onderlinge discussies, allemaal heel erg beangstigend en 

Stel dat je als kind zo enorm 
getraumatiseerd raakt, dat 

je het in je kleine eentje niet 
redt om te overleven. Dan is 

het heel helpend om jezelf 
op te splitsen in iemand 

die het gewone leven leeft 
en iemand die de moeilijke 

momenten van je overneemt, 
bijvoorbeeld op momenten 

van mishandeling en misbruik. 
DIS (eerder: meervoudige 

persoonlijkheidsstoornis) is een 
strategie om te kunnen dealen 

met je traumatische bestaan.  

FIER! | 9

33

DIS: ALS OPSPLITSING VAN JE 
PERSOONLIJKHEID JE REDDING IS

‘ Slachtoffers hebben vaak 
last van onverenigbare 
beelden. Bijvoorbeeld van 
de lieve vader die ook een 
misbruiker is’

'HET IS 
EEN VORM VAN 

OVERLEVEN'
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vermoeiend. Ze zijn de hele tijd bezig om regie te kunnen 

houden. En dan is er nog die PTSS met bijvoorbeeld 

hyperalertheid en de slaapproblemen. Naast dat er bij 

DIS verdeeldheid binnenin jezelf optreedt, raak je ook 

vervreemd van de wereld om je heen. Soms kan er gedacht 

worden aan een psychose of andere stoornissen, waardoor 

de juiste hulp uitblijft. En er is altijd de dreiging: mijn 

kinderen worden me afgenomen, mijn partner wil weg als 

hij dit weet, ik mag mijn werk niet meer doen als mijn baas 

erachter komt. Dat maakt dat personen met DIS zichzelf 

en hun problemen nog verder wegdrukken. De schaamte 

onder DIS-cliënten is immens groot.’

BEHANDELING
Dan een belangrijke vraag: is DIS te behandelen? Kraaij: ‘Ja, 

fasegerichte psychotherapeutische behandeling kan een 

uitkomst bieden voor personen met DIS. Als het lukt om 

minder fobisch te worden voor de delen in je, het trauma te 

verwerken en te rouwen, dan is het veel minder nodig om 

afstand te houden van delen van jezelf. Het trauma wordt 

dan onderdeel van je eigen leven en niet meer van de delen 

in jou. Dus: dit is mij overkomen, dit zijn mijn gevoelens. 

Vaak blijft er nog wel een restje verdeeldheid over, maar het 

wordt anders dan het was. Je bent meer co-bewust; kunt 

erkennen dat je delen hebt en er dus verdeeldheid in jou is, 

terwijl je erbij kunt blijven als een ander deel aanwezig is.’

‘Door een trauma te verwerken, zorg je ervoor dat iemand 

niet bang meer hoeft te zijn’, vult Van Straten aan. ‘Maar 

het trauma verwerken is meestal geen doel op zich. Het 

primaire doel is om een cliënt in het hier en nu te helpen: 

hoe kan iemand in het nu beter functioneren? Als een 

cliënt bijvoorbeeld veel tijd ‘kwijt’ is en niet kan functio-

neren op het werk, dan werk je daaraan. Of als een cliënt 

geen seksueel contact kan hebben met zijn of haar partner, 

dan werk je daaraan. Ook kan het helpen dat een persoon 

nog maar drie stemmen in het hoofd heeft in plaats van 

twintig. Het gaat erom dat een persoon de grip en regie 

over zijn eigen leven terugkrijgt.’   

‘Naast dat er bij DIS 
verdeeldheid binnen 

jezelf optreedt, raak je 
ook vervreemd van de 

wereld om je heen’

DIS: DE DISCUSSIE
Er is onder artsen, therapeuten en wetenschappers 

veel discussie over het bestaan van DIS en hoe dit 

beeld te begrijpen. Want wordt deze dissociatieve 

identiteitsstoornis veroorzaakt door ernstig 

vroegkinderlijk trauma, of is het een ingebeelde 

stoornis en hoe moet je als therapeut omgaan met de 

subjectieve ervaring van meerdere identiteiten? Een 

punt van discussie is bijvoorbeeld dat DIS zou ontstaan 

onder invloed van therapeuten, wat weer raakt aan de 

discussie over hervonden herinneringen, waarbij de 

therapeut de cliënt herinneringen zou aanpraten.

Neurowetenschapper Simone Reinders doet 

onderzoek naar dissociatie en de neurobiologie van 

DIS. Ze publiceerde afgelopen jaar de resultaten van 

een grootschalige analyse van alle bekende studies 

(wereldwijd) rondom de biologie van dissociatie. 

Reinders legt in een interview met Argos (2021) uit dat 

in de wetenschappelijke discussie over DIS vaak twee 

verklaringsmodellen worden gegeven. ‘Ik noem ze voor 

het gemak even het traumamodel en het fantasiemodel. 

Dit laatste model veronderstelt dat DIS gerelateerd is 

aan een hoge mate van fantasierijkheid, suggestie en 

toneelspel. Iemand denkt of zegt DIS te hebben, maar 

in werkelijkheid is het een ingebeelde aandoening. Het 

traumamodel gaat ervan uit dat DIS ontstaan is door 

vroegkinderlijke traumatisering.’ Reinders stelt dat het 

traumamodel door neurobiologisch onderzoek wordt 

ondersteund en het fantasiemodel niet.

Het feit dat mensen er moeite mee hebben om de 

ernst van kindermisbruik onder ogen te zien waarover 

mensen met DIS spreken, is volgens Reinders een 

van de redenen waarom er zoveel discussie is over 

DIS. Reinders: ‘Het is zorgwekkend en pijnlijk om te 

erkennen hoe vaak vroegkinderlijk trauma voorkomt. 

Ik zie ook dat het goed is voor de erkenning van DIS dat 

er steeds meer aan het licht komt over kindermisbruik, 

bijvoorbeeld bij vluchtelingen, in de sportwereld, in de 

katholieke kerk en in andere sectoren en groeperingen.’ 

Christel Kraaij is er duidelijk over: ‘Ik hoef niemand te 

overtuigen van het feit of mijn cliënten de waarheid 

spreken of niet. Maar ik vind het wel belangrijk om 

openheid over DIS te geven. Normaliseren is belangrijk. 

DIS is geen gekke stoornis. De meeste mensen met DIS 

zijn normale personen die jij en ik in de supermarkt 

tegenkomen. Ze hebben een gewone baan of doen 

een opleiding. En ze willen allemaal dat het vandaag 

nog stopt.’ Van Straten vult aan: ‘We moeten DIS 

niet als raar of exotisch zien, maar het begrijpen als 

een traumagerelateerde stoornis, die als zodanig te 

behandelen is.’ 

‘Er zijn twee Anne’s in mij: Anne het 

kind en Anne de volwassen vrouw. 

Als ik bang ben of me ongemakkelijk 

voel, word ik weer dat kleine 

meisje. Letterlijk. Dan is mijn stem 

kinderlijker, duik ik in elkaar en ben ik 

fysiek kleiner. Op zo’n moment verlies 

ik alle controle en doe ik dingen die ik 

achteraf niet allemaal meer weet. Ik 

verlies de controle over het hier en nu. 

Fysiek ben ik nog wel aanwezig, maar 

ik ben dan in soort lichte “trance”.

Mijn angst om de controle te verliezen 

maakt dat ik in een isolement leef. Ik 

moet naar buiten om de hond uit te 

laten, maar het liefst verstop ik me 

de hele dag in huis. Dan is de kans 

het kleinst dat ik mensen tegenkom. 

Smalltalk lukt me nog wel, maar als 

iemand een echt gesprek met me 

probeert aan te gaan, mij probeert 

te leren kennen, dan klap ik dicht - 

veel te bang om de ander teleur te 

stellen of bang dat de ander boos op 

me wordt. Op die momenten is daar 

kleine Anne. Ooit liep ik stage in een 

psychiatrische inrichting. Daar werd 

het voor mij direct al heel duidelijk: 

hier ga ik niet belanden, hier hoor ik 

niet thuis. Ik ben niet gek, ik ben niet 

schizofreen, maar ik ben bang dat 

anderen me wel zo zien.

De eerste keer dat ik dissocieerde was 

op heel jonge leeftijd. Even uit jezelf 

stappen is heel handig als je dingen 

meemaakt die traumatisch zijn. Als 

kind trad ik uit mijn lichaam op de 

momenten dat ik werd misbruikt. 

Ik wachtte dan op een veilige plek, 

verderop in de ruimte, tot het over 

was. Ook later tijdens mijn huwelijk 

met een narcistische man, was ik er 

soms even niet. Het was mijn manier 

van overleven. Maar na veertig jaar 

gebruik is het ontzettend moeilijk 

om zo’n mechanisme af te leren. Als 

ik een dominant persoon ontmoet, 

neemt kleine Anne het gelijk weer 

van me over. Heel mijn lijf schiet in 

een kramp, ik duik ineen en ik kan 

er niets tegen doen. En dan zijn er 

de stemmen. Die tetteren maar in 

mijn oor. Het is maar net welk deel 

van mij de overhand krijgt. Van wie 

zijn die stemmen toch? Zijn het mijn 

ouders die me nooit gewild hebben? 

Is het mijn ex? Daar ben ik nog niet 

helemaal over uit. Er is ook een man, 

die me maar blijft uitlachen. Alleen 

maar negativiteit. Gelukkig is er ook 

een sterke vrouw die me helpt en me 

bemoedigend toespreekt. Zij zegt dat 

ik wél iemand kan zijn, dat er wel een 

plekje voor mij is in de maatschappij.

Gelukkig krijg ik nu eindelijk de juiste 

therapie om verder te komen, en om 

mijn verleden achter me te laten. Met 

de juiste tools en inzichten werk ik 

aan een toekomst waarin ik me vrij 

voel. Ik ben een eigen bedrijfje gestart, 

maar corona maakt het nu even lastig. 

Ik wil bewijzen dat ik iets kan - voor 

mezelf, maar ook om de mensen uit 

mijn verleden te laten zien: ik ben wél 

iets waard!’  

‘Als kleine Anne het 
overneemt, verlies ik de 
controle over het hier en nu’

ANNE HEEFT EEN DISSOCIATIEVE STOORNIS
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 CLIËNT IN BEELD 

' IK GUN IEDEREEN 
EEN VEILIG THUIS' 

  FRANK (15): ‘Mijn wens voor de wereld? 

Dat iedereen een veilig thuis heeft. Een plek 

waar er weinig ruzie is en waar er goed 

contact is tussen kinderen en hun ouders. 

Zo’n plek gun ik iedereen, omdat ik weet 

hoe het is om geen veilige thuissituatie te 

hebben.   

 

Toen mijn ouders gingen scheiden, was het 

voor mij niet veilig bij ons thuis. Mijn ouders 

maakten veel ruzie. Ook maakte ik in die 

periode andere heftige dingen mee. Daarom 

woon ik nu bij Fier. Hier leer ik om voor 

mezelf op te komen en om mijn grenzen 

aan te geven.  

 

Toen ik hier net was, vond ik het moeilijk 

om over mijn verleden te praten. Dat is nog 

steeds lastig, maar het gaat nu al veel beter 

dan in het begin. Ik kan beter aangeven hoe 

ik me voel en ik ontdek steeds meer wie ik 

zelf ben. Daar ben ik trots op! Het contact 

tussen mijn ouders is nog steeds niet goed. 

Ik hoop dat dat beter wordt en dat ik in de 

toekomst weer veilig thuis kan wonen.’

FIER! | 13
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Thris Leito is onderzoeker van het Centrum tegen Kinder-

handel en Mensenhandel (CKM). Samen met collega-on-

derzoekers schreef ze het onderzoeksrapport ‘Het misdrijf 

voorbij’. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de 

eerstelijns professionals in Rotterdam in de afgelopen twee 

jaar in aanraking is geweest met een of meer (vermoede-

lijke) slachtoffers van criminele uitbuiting, en dat zorgen 

over criminele uitbuiting toenemen. ‘Vaak gaat het om 

kwetsbare jongeren die vanwege hun jonge leeftijd of licht 

verstandelijke beperking doelbewust worden geronseld 

en ingezet voor het plegen van criminaliteit’, vertelt Thris. 

‘Denk aan het vervoeren of verhandelen van drugspak-

ketjes, stelen, of het uitlenen en laten misbruiken van een 

bankpas. Dat ronselen gebeurt in de wijk, op straat of op 

openbare hangplekken, online via sociale media, maar bij-

voorbeeld ook bij scholen. Vaak worden slachtoffers gelokt 

met beloftes over geld, mooie spullen en vriendschap, en 

geleidelijk raken zij steeds verder verstrikt in de criminali-

teit. Sommige slachtoffers komen net van de basisschool. 

Als zij eenmaal in het netwerk verstrikt zitten, komen zij 

er niet zomaar uit. Ze vertellen vaak niet over de situatie 

waarin ze verkeren, uit angst om te worden vervolgd, uit 

angst voor de dader(s), uit schaamte, maar vaak ook omdat 

zij zichzelf niet als slachtoffer zien.’ 

Wat kun je zeggen over het aantal slachtoffers? 
‘Aantallen zijn in dit geval altijd moeilijk te noemen, om-

dat uitbuiting zich in het verborgene afspeelt en slacht-

offers zich niet vaak uit zichzelf melden. We denken dan 

ook dat veel slachtoffers buiten beeld blijven. Het pro-

bleem moet veel groter zijn dan we op basis van de re-

gistraties zien. Wat we wél weten is dat bijna de helft van 

de 499 eerstelijns professionals die we in ons onderzoek 

bevraagd hebben, in de afgelopen twee jaar in aanraking 

is geweest met een of meer vermoedelijke slachtoffers. 

En dat is alleen nog maar in Rotterdam. Er is geen reden 

om te denken dat het in andere gemeenten niet plaats-

vindt, daarom doen we ook onderzoek in twaalf andere 

gemeenten. Dat onderzoek brengen we in de eerste helft 

van dit jaar naar buiten.’

Hoe kun je een slachtoffer herkennen? 
‘Dat is niet altijd even simpel. Maar er lijkt vooral sprake te 

zijn van een combinatie van meerdere kwetsbaarheden 

bij het slachtoffer en zorgwekkende signalen of gedrag. 

Denk hierbij aan schooluitval, onverklaarbare schulden of 

signalen dat iemand onder grote invloed lijkt te staan van 

anderen, in combinatie met het plegen van strafbare fei-

ten. Maar dat iemand aan dit plaatje voldoet, betekent na-

tuurlijk niet automatisch dat er sprake is van uitbuiting.’ 

‘Sommige slachtoffers 
komen net van de 

basisschool’ 

CRIMINELE UITBUITING: 
STRAFBARE FEITEN PLEGEN ONDER DWANG

Jongeren, kinderen vaak nog, die worden gedwongen om strafbare feiten te plegen… Crimine-
le uitbuiting is een relatief nieuwe en onbekende vorm van mensenhandel, waarvan veel meer 
mensen slachtoffer zijn dan de officiële cijfers laten zien. Het Centrum tegen Kinderhandel 
en Mensenhandel deed onderzoek naar dit fenomeen en komt met opzienbarende conclusies.

Wat gebeurt er als je als slachtoffer van crimi-
nele uitbuiting wordt geïdentificeerd? Worden 
alle strafbare feiten vergeven en vergeten? 
‘Een vraag die dan centraal staat is de mate waarin iemand 

dader of slachtoffer is, dus de mate waarin er sprake is van 

dwang. Het herkennen en aantonen daarvan kan heel las-

tig zijn. Slachtoffers worden vaak op impliciete manieren 

gedwongen, doordat er misbruik wordt gemaakt van hun 

kwetsbaarheden. Vaak sluit het een het ander niet uit en 

zien we dat er hulpverlening wordt gezocht en dat het 

slachtoffer tegelijkertijd wordt vervolgd als dader. Wanneer 

een evident kwetsbaar of minderjarig persoon als dader 

wordt gesignaleerd, is het belangrijk dat in de benadering 

rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheden, dat in 

beeld wordt gebracht wat iemands beweegredenen waren, 

en of er wel of niet sprake was van dwang.’

Hoe gaan we deze vorm van criminaliteit  
tegen? Wat moet er gebeuren?
‘We hebben in het onderzoek gezien dat de professionals 

slechts beperkte kennis hebben van criminele uitbuiting. 

Daarom raden wij aan om mensen die met jongeren wer-

ken te trainen en, heel belangrijk: heldere afspraken te ma-

ken over wat te doen als zij criminele uitbuiting vermoeden. 

Daarnaast is het cruciaal dat eerstelijns professionals meer 

met jongeren in contact komen. In de wijk, op straat, want 

slachtoffers komen echt niet zomaar naar je toe. Zo krijgen 

we bovendien meer zicht op de daders en hun manier van 

werken. Ook is het van belang dat ze op social-mediaplat-

formen aanwezig zijn, want daar worden slachtoffers ook 

vaak geronseld en wordt crimineel gedrag genormaliseerd.’

‘Het is in ons onderzoek slechts voor een deel gelukt om 

eerstelijns professionals uit het onderwijs te laten deel-

nemen. Dat is jammer, want eerder onderzoek laat zien 

dat juist op middelbare scholen vermoedens bestaan dat 

leerlingen door criminelen geronseld en uitgebuit wor-

den. Het is dan ook van belang om vervolgonderzoek uit 

te voeren naar de ervaring met criminele uitbuiting, dat 

gaan we doen op en rondom scholen in Rotterdam.’  
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SIGNALEN
De volgende signalen, al dan niet in combinatie, 

kunnen duiden op criminele uitbuiting

•  Oververmoeidheid

•  Plotselinge of onverklaarbare slechte 

schoolprestaties

•  Spijbelen, schooluitval

•  Lijkt onder druk te staan van anderen

•  Wordt in pauzes of na school altijd opgewacht

•  Opeens nieuwe, dure kleding of spullen

•  Drugs en/of gestolen spullen in bezit 

•  Opeens een tweede telefoon of 

wegwerptelefoon

•  Onverklaarbare schulden

•  Problemen thuis 

•  Hoge afwezigheid

•  Slecht functioneren 

•  Altijd smoesjes

•  Op verschillende plekken (bijv. thuis en op 

school) totaal ander gedrag

•  Bijbaantjes tot midden in de nacht

•  Opvallend veel kennis over drugs (handel/

productie) 

•  Crimineel gedrag, zoals dealen en stelen

•  Wordt gechanteerd met bewijzen van delicten

•  Bezit en/of dreigt met wapen(s)

•  Problemen met de politie, is gearresteerd of 

verdacht.

Je hoeft lang niet al deze signalen op te merken! En: 

afwezigheid van signalen hoeft niet te betekenen dat 

het kind géén slachtoffer is. 

Scan de QR-code voor de 

volledige signalenk
aart
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De zoon van Julia en Anton pleegde suïcide nadat 
hij slachtoffer werd van criminele uitbuiting

‘Daan was een lieve, sociale en gedreven jongen van veer-

tien’, vertelt zijn vader Anton. ‘Hij sportte op nationaal ni-

veau, zat in een band en wilde gymleraar worden. Alles ging 

voor de wind, totdat hij op een nieuwe school terechtkwam. 

Vanaf dat moment begon Daan te veranderen.’ Daans moe-

der Julia vervolgt: ‘Eerst dachten we dat het pubergedrag 

was, maar na een paar maanden begon het uit de hand te 

lopen. Daan rookte, blowde en was veel weg. Hij luisterde 

niet meer naar ons. Hij had ook ineens allemaal nieuwe 

vrienden. Van zijn oude vrienden hoorden we dat die nieu-

we vriendengroep misbruik van hem maakte.’ ‘Daans spul-

len waren publiek bezit’, vult Anton aan. ‘Zoals zijn fiets en 

zijn telefoon. Hij moest ook de raarste dingen doen, sprong 

zelfs in het kanaal toen hem dat werd opgelegd. Zijn kleding 

was vaak kapot en zijn eigen merkkleding moest hij om-

ruilen met die van zijn vrienden. Ook verdween er steeds 

vaker geld uit huis. Daans spaarrekening werd leeggehaald 

en na een tijdje liep hij rond met een tweede telefoon.’ Julia: 

‘Woest werd hij als we op die telefoon wilden kijken. Maar 

we konden niet meer tot hem doordringen. Niemand ei-

genlijk. Hij liep steeds weg van huis, spijbelde van school en 

ook op de sportclub zagen ze hem niet meer.’

Julia: ‘We zochten hulp, omdat we het zelf ook niet meer 

wisten. We klopten aan bij de gemeente, maar onze zorgen 

werden niet erkend. Daan had vanwege traumaklachten 

eerder hulp gehad van een psycholoog en zij schreef een 

advies voor zwaardere psychische hulp. Maar die behan-

deling werd door de gemeente niet geïndiceerd; in plaats 

daarvan kregen we ambulante hulp. We moesten Daan 

maar wat vrijer laten, werd er tegen ons gezegd, het was 

vast pubergedrag.’ Anton: ‘Ondertussen escaleerde de boel 

steeds vaker. Met onze noodkreten werd weinig gedaan. 

Daan werd wel twee keer tijdelijk opgenomen op een crisis-

plek, maar liep steeds weg. In januari 2020 was hij bijna twee 

weken zoek. Toen de politie hem uiteindelijk vond, was er 

niets meer over van zijn sportieve lijf. Daan werd gesloten 

geplaatst, maar ontsnapte een paar dagen later. De volgen-

de ochtend ging om 5:15 de bel. We stonden gelijk paraat, 

hopend dat het Daan was die de weg naar huis had kunnen 

vinden. Maar het was politie met de mededeling dat onze 

zoon een wanhoopsdaad had gepleegd op een treinstation.’

‘Pas na zijn overlijden ontdekten we wat er zich daadwer-

kelijk had afgespeeld’, vertelt Julia. ‘We doorzochten zijn 

tweede telefoon en het was bizar wat we daarop vonden: 

dreigberichten die naar anderen zijn gestuurd, geld dat 

werd doorgesluisd. Er is vanaf de telefoon gedeald in soft- 

en harddrugs, mensen zijn afgeperst, gestolen brommers 

verkocht. Er staan apps op met aanbieders van nepgeld, 

wapens en zware drugs.’ Anton: ‘Volwassen mannen heb-

ben Daan al die tijd onder druk gezet om strafbare feiten te 

plegen. Hij zat vast in een heel fout netwerk, waarin hij ver-

slaafd is gemaakt en crimineel werd uitgebuit.’ 

‘Nog geen maand na Daans overlijden was er een evene-

ment in ons dorp, en tot onze grote verbazing waren daar 

weer die mannen, met een groep jeugd’, vertelt Anton. ‘Ze 

stonden in een hoekje, deelden iets uit aan de jongeren en 

die gingen er vervolgens weer vandoor. Ze gaan dus gewoon 

door met nieuwe slachtoffers maken, en er wordt door nie-

mand iets gedaan om dit te stoppen.’ ‘Met ons verhaal willen 

we andere ouders waarschuwen’, besluit Julia. ‘Jij als ouder 

kent je kind het beste. Dus als je denkt dat het niet goed gaat 

met je kind, vertrouw dan op dat gevoel. Ons gevoel was al 

die tijd juist, terwijl de hulpverlening fout zat. Ook werkten 

politie en hulpverlening onvoldoende samen, terwijl we bij 

beide zo vaak van ons hebben laten horen.’ Anton vult aan: 

‘Blijf doorbijten. Doe er alles aan om er voor je kind te zijn. 

Achteraf is dat onze enige troost: we weten zeker dat we er 

alles aan hebben gedaan om onze zoon te helpen.’  

De namen in dit stuk zijn veranderd vanwege de privacy van 

de familie.

‘Eerst dachten we dat het 
pubergedrag was, maar na 
een paar maanden begon 

het uit de hand te lopen’

‘Daan zat vast in een heel fout netwerk’

‘Het begon allemaal toen ik twaalf 

was. We waren net verhuisd en op 

mijn nieuwe school werd ik buiten-

gesloten en gepest. Thuis ging het 

daardoor ook steeds minder goed. 

Ik had het thuis niet slecht, maar ik 

miste iets. Ik wilde de wereld ontdek-

ken, vrij zijn. Ik was tot laat buiten, 

spijbelde en liep weg van huis. Op 

mijn twaalfde kreeg ik een time-out 

in een pleeggezin en op mijn veer-

tiende ben ik door de rechter uit huis 

geplaatst. Mijn moeder kon me niet 

meer aan. 

Daar bij die eerste crisisopvang be-

gon alle ellende. De bedoeling was 

dat het daar beter met me zou gaan, 

maar het werd alleen maar erger voor 

me. Na een maand werd ik overge-

plaatst naar een andere groep, en zo 

heb ik in totaal in tien verschillen-

de instellingen gezeten. Steeds was 

ik niet op mijn plek, dachten ze dat 

een andere groep beter voor me zou 

zijn. Maar nergens was het beter voor 

me. Ik werd gepest, bedreigd, kwam 

in aanraking met verkeerde jongens 

en liep weg. Op mijn vijftiende werd 

ik gesloten geplaatst. Die had ik niet 

zien aankomen. 

Ik had geen idee dat er zoiets als dit in 

Nederland bestond. Het leek op een 

onderwereld, een gevangenis. Ik was 

bang en voelde me vreselijk alleen. Ik 

was opgesloten, kon geen kant op, en 

ik snapte maar niet waarom ik daar 

zat. Ondertussen moest ik doen wat 

me werd gezegd. Totaal machteloos 

voelde ik me. Na een jaar mocht ik 

weg, naar een andere groep, maar na 

een tijdje stuurden ze me weer terug 

naar de gesloten instelling omdat ik 

was weggelopen. Eigenlijk was ik blij 

dat ik terug mocht, omdat het daar 

ondanks alles toch vertrouwd voor me 

voelde. Het was een kutplek, maar ik 

wist in ieder geval wat ik eraan had. 

Toen ik zestien was, mocht ik terug 

naar huis, naar mijn moeder. Maar 

dat ging al snel mis. Het voelde niet 

fijn daar. Opnieuw werd ik gesloten 

geplaatst, maar nu op een andere 

plek. Superkut. Ik vond de begeleiding 

ROMY (18) WOONDE IN 
TIEN VERSCHILLENDE 
INSTELLINGEN 

‘OP EEN 
GEGEVEN 
MOMENT 
MAAKT HET 
NIET MEER 
UIT WAAR ZE 
JE NAARTOE 
STUREN’

33
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‘Steeds was ik 
niet op mijn plek, 

dachten ze dat 
een andere groep 

beter voor me 
zou zijn’
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Helaas werd Romy niet al te lange tijd na het geven van 

dit interview toch door Fier uitgeplaatst. Astrid Boon-

stra, teamleider van de groep waar Romy werd opge-

vangen, vertelt hierover. 

‘Toen Romy bij Fier kwam, wilden we het anders voor haar 

doen. Uit de onveiligheid en onvrijheid waarin ze altijd had 

gezeten. Samen met haar hebben we gekeken wat zij no-

dig had, waar haar behoeftes lagen. Romy gaf aan dat ze 

op haar vorige plekken altijd gestraft werd, en dat er nooit 

iemand oog had voor het gedrag achter haar acties. We ga-

ven haar een stukje vrijheid en vertrouwen terug. Wij zijn 

er voor je, zeiden we. Wij staan náást je, welke keuzes je 

ook maakt, zolang je maar open en eerlijk bent. We wilden 

haar het leven zelf laten ontdekken. In de wetenschap dat 

er altijd weer een veilige haven voor haar was. Dat ging niet 

vanzelf. Romy had het soms ontzettend zwaar en maak-

te niet altijd de juiste keuzes. Maar toch, ze maakte kleine 

stapjes in de goede richting. Toen gebeurde er iets wat alles 

onder druk zette. Romy kreeg ruzie met een ander meisje 

op de groep en gebruikte hierbij zwaar fysiek geweld, ver-

nielde de telefoon van het meisje en bedreigde haar. Een 

mentor werd geslagen in een poging de boel te sussen.

In één klap waren we Romy kwijt. Ze had nergens spijt van. 

Ze zei: ik heb gedaan wat ik moest doen en ik zou het zo 

weer doen. We konden niet anders dan haar uitplaatsen. De 

andere meiden op de groep voelden zich niet langer veilig, 

en waren bang voor haar. Ook het team was in crisis: wat is 

hier gebeurd? Fier moet voor iedereen een veilige plek zijn 

en als dat niet meer zo is, moet je handelen, de rust terug-

brengen. Het hele team was er ziek van toen de beslissing 

viel om Romy uit te plaatsen. We waren zó gemotiveerd om 

haar een goede plek te bieden. Maar we vonden uiteindelijk 

een grens in het feit dat Romy er bewust voor koos om een 

ander te beschadigen.’ 

‘In het leven van Romy kwam alles te laat’, zegt Astrid tot 

slot. ‘Een veilige plek, specialistische behandeling, liefde-

volle begeleiding. En dat maakte haar tot hoe ze bij ons 

kwam: leeg, beschadigd en nauwelijks te doorgronden. Ze 

woont nu ergens onder begeleiding. We hebben nog al-

tijd contact met haar; ook nu willen we laten zien dat we 

haar niet afwijzen. Toen ze vertrok bedankte ze ons. Ze gaf 

aan dat ze het hier fijn heeft gehad. Dat stemt me hoopvol: 

Romy weet dat een liefdevolle omgeving mogelijk is. Ho-

pelijk blijft dat bij haar hangen.’   

CARROUSELKINDEREN
Jongens en meisjes als Romy worden ook wel 

‘carrouselkinderen’ genoemd. Dit zijn kinderen die 

vaak al op jonge leeftijd uit huis zijn geplaatst en 

vervolgens van instelling naar instelling worden door 

geplaatst.  Dit wordt een optelsom van faalervaringen 

en ondanks goede bedoelingen lukt het niet om de 

kinderen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Dat 

is en blijft een zoektocht. Vaak gaat het om kinderen 

die van jongs af aan zijn verwaarloosd, mishandeld en 

misbruikt. ‘Het zijn de kinderen die ons voor immens 

grote uitdagingen plaatsen’, zegt Linda Terpstra 

van Fier, ‘kinderen die als een soort last resort in de 

geslotenheid belanden. Achter slot en grendel.’ 

Romy is niet het enige carrouselkind in Nederland. In 

2017 telde ons land 46.261 kinderen die niet meer thuis 

konden wonen, waarvan er duizenden ronddraaien 

in een carrousel. ‘Weer een rondje in de carrousel’, 

schrijft Het Vergeten Kind in het Manifest Stop de 

Carrousel. ‘Opnieuw beginnen, andere gezichten, een 

nieuwe school en ondertussen proberen een warm en 

liefdevol thuis te vinden. Zo herstelt een kind niet van 

emotionele of fysieke klappen.’

Pilot Fier, Sterk Huis en Spirit
Jongeren raken doorgaans met iedere overplaatsing 

verder beschadigd, en daarom willen Fier, Sterk Huis 

en Spirit  deze carrousel stoppen en onderzoeken hoe 

uitplaatsingen en doorplaatsingen kunnen worden 

voorkomen. Samen zijn we een pilot gestart die zich 

richt op de volgende vragen:

1. Wat is er nodig om jongeren die we nu nog 

doorplaatsen naar de gesloten jeugdzorg niet meer 

door te plaatsen? Wat hebben de professionals en 

de teams hierin nodig?

2. In welke situaties lukt het niet om jongeren in een 

open high intensive care & high safety situatie te 

behandelen en moet gebruik worden gemaakt van 

gesloten plaatsing?

3. Hoe kunnen we voor deze kwetsbare jongeren zo 

efficiënt en zinvol mogelijk werken met ambulante 

en residentiële hulp?

4. Welke inzichten bieden de pilots die nuttig zijn 

voor voorliggende ambulante en residentiële 

voorzieningen?

De pilot omvat verschillende activiteiten, waaronder 

onderzoek, training en het ontwikkelen van 

vernieuwende interventies. Dit najaar zijn de eerste 

resultaten hiervan bekend. 

slecht, werd nergens mee geholpen. 

Ik leerde niks, stond stil. Ook werd ik 

steeds maar weer gestraft voor van al-

les. Dan werd mijn gesloten plaatsing 

door de rechter opnieuw verlengd, 

zonder dat er naar mij werd geluis-

terd. Niemand vroeg me waarom ik 

de dingen deed die ik deed. Dat ik 

werd gestraft, voelde iedere keer als 

falen. Wéér iets wat ik niet goed had 

gedaan. En ondertussen ging het 

steeds slechter met me. Na een tijdje 

mocht ik naar een open groep, maar 

ik werd al snel overgeplaatst. En van-

uit daar moest ik opnieuw terug naar 

gesloten. 

Op een gegeven moment maakt het 

niet meer uit waar ze je naartoe sturen. 

Je ziet wel wat er gebeurt, want je voelt 

je toch nergens thuis. Daarom ging 

het ook mis bij mijn moeder, denk ik. 

Ik had geen idee meer wat een thuis 

was. Ik kon niet naar de toekomst kij-

ken, want wat heeft het voor zin als 

je toch geen kant op kunt? Je kunt er 

toch niet doen wat je gelukkig maakt. 

Ik werd depressief, sneed mezelf en 

zag het leven niet meer zitten. Soms 

wilde ik er gewoon niet meer zijn.

Wat ik ervan vind dat 

jongeren van de ene 

naar de andere plek 

worden overgeplaatst? Ik denk dat het 

je sterker maakt, maar het hoort niet 

zo te gaan. Je kan een kind niet over-

al zomaar naartoe brengen, alsof het 

geen gevoel heeft.

Nooit heb ik me vrij gevoeld. Tot nu. 

Ik ben achttien en als ik nu wegloop, 

komt er geen politie achter me aan. 

Maar weglopen hoeft voor mij niet zo 

nodig meer. Ik woon nu bij Fier en het 

voelt als thuis. Er is een Romy vóór 

Fier en een Romy sinds Fier. Sinds 

ik hier ben, heb ik het gevoel dat ik 

stapjes vooruit maak. Ik heb mezelf 

beter leren kennen, heb eindelijk het 

gevoel dat ik er mag zijn. Dat had ik 

eerder nooit; op elke groep, in elke in-

stelling was er wel ‘iets’ – ik werd ge-

pest en bedreigd, voelde me nergens 

veilig, liep weg en werd gestraft. Hier 

bij Fier mag ik vallen en opstaan, zon-

der dat ik er gelijk gedoe mee krijg. Ik 

word geholpen in mijn ontwikkeling, 

de begeleiders luisteren naar me en 

denken met me mee. Ze zijn lief en 

oprecht; ook dat was nieuw voor me. 

In het begin was het heel erg wen-

nen, en ook wel verwarrend. Soms 

wil ik dingen stiekem doen, maar dan 

besef ik dat dat helemaal niet nodig is. 

Ik kan vanaf hier opnieuw beginnen. 

De wereld gaat weer een beetje voor 

me open. Ik heb voor het eerst in mijn 

leven het gevoel dat ik ergens voor 

wil knokken. Ik wil mijn therapie af-

ronden, een diploma halen en daarna 

een plekje voor mezelf vinden. Sinds 

kort heb ik een nieuwe hobby: voetbal. 

Een potje trainen maakt me gelukkig. 

Lekker bezig zijn met die bal geeft me 

het gevoel dat ik leef; het maakt dat ik 

even niet hoef te denken aan alle shit. 

Later wil ik in de jeugdzorg gaan 

werken. Ik weet hoe het is en met 

die kennis kan ik anderen helpen. En 

dan ben ik lief voor de jongeren die 

ik help. Ik ga naar ze luisteren, naar 

de persoon zelf kijken en samen uit-

vinden wat goed voor diegene is. Dit 

is wat ik al die tijd zo hard nodig heb 

gehad, maar altijd heb gemist.’   
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‘HET HELE TEAM 
WAS ER ZIEK VAN’
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‘Je kan een kind niet 
overal zomaar naartoe 

brengen, alsof het 
geen gevoel heeft’
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 CLIËNT IN BEELD 

' FIETSEN IN DE 
ZON, DAAR WORD 
IK BLIJ VAN' 

  KIRA (37): ‘In Bulgarije is het nu 17 graden. 

Er is zon. Nederland is te koud. En er zijn 

hier veel regels. Maar regels zijn goed, 

dingen zijn gestructureerd. Ik was 19 jaar 

toen ik Bulgarije verliet. We stapten in de 

bus. Op de luchthaven heb je grenscontrole. 

Niet op de weg.  

 

Toen de coronacrisis begon, gingen de 

bordelen dicht. Ik wist niet wat ik moest 

doen. Ons normaal is niet jullie normaal. Ik 

wist niet hoe ik moest veranderen. Ik spreek 

geen Nederlands. De maatschappelijk 

werkers hielpen me bij het aanvragen van 

een uitkering. Het was weinig geld, maar nu 

zie ik dat ik met weinig geld kan leven. Ik 

heb niet veel nodig, goedkope spullen zijn 

oké.  

 

Op het moment dat de lockdown voorbij 

was en de bordelen weer open gingen, 

was ik er klaar voor. Maar toen het zover 

was moest ik huilen. Ik wist: het is tijd voor 

verandering. Toen ik werkte wist ik dat ik 

minstens drie mannen nodig had. Om de 

kamer te betalen, voor de huur, voor eten. 

En dan heb ik nog geen geld voor mezelf. 

Ik heb dus minstens vier mannen nodig 

voordat ik iets verdien. De coronacrisis deed 

me inzien dat ik dát niet hoef te doen om 

geld te kunnen hebben.  

 

Nu fiets ik, dat maakt me vrolijk. In het 

begin was het een beetje eng, vooral op de 

rotonde. Fietsen in de zon en naar het grote 

park gaan, daar word ik blij van.’

| 21FIER!
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‘Jenna was als kind vrij verlegen en on-

zeker, maar ook avontuurlijk. Ze houdt 

van spanning en uitdaging. Ze haalde 

haar havodiploma en had een bijbaan-

tje. Het leek allemaal goed met haar te 

gaan, totdat ze ons vertelde dat ze ver-

kering had met een veel oudere man.

Ik merkte al snel dat er van alles niet 

klopte. Jenna was steeds vaker weg en 

ik had een onderbuikgevoel. Maar ze 

zei niks. Ze stopte met haar bijbaan-

tje omdat ze daar te weinig zou ver-

dienen. Daarna zagen we haar steeds 

minder. Het kwam zelfs in me op dat 

haar vriend een loverboy was doordat 

zij bepaalde opmerkingen maakte en 

door de uitdagende manier waarop ze 

zich kleedde. Maar als ik iets zei, trok ze 

zich alleen maar verder terug. 

Op een zondag kwam ze langs en ver-

telde ze dat ze aan het helen was, ge-

stolen spullen doorverkopen. Dat leek 

een verklaring voor haar vreemde ge-

drag. Ik geloofde haar toen ze zei dat ze 

er nog heel even mee zou doorgaan en 

dan zou stoppen. Later bleek dat ze dit 

had verteld om ons te sussen, heling 

was minder erg dan de werkelijkheid. 

Achteraf hadden we gewoon de politie 

moeten bellen. 

We hadden totaal geen grip meer op 

Jenna. Wanhopig was ik. Ik maak-

te een afspraak met een medium en 

die vertelde me precies wat er aan 

de hand was. Ze zei: “Niks heling, dit 

gaat om prostitutie en een loverboy”. 

Ik heb Jenna geconfronteerd met 

het verhaal. Ze reageerde er niet op 

en kwam daarna helemaal niet meer 

thuis. Ik hield de deur voor haar open, 

maar mijn man was er helemaal klaar 

mee. Zelf vond ik het heel naar dat ik 

geen contact met haar kreeg. Ze had 

een muur opgetrokken. 

En toen werden we gebeld door de 

politie. Ze hadden Jenna uit de ge-

dwongen prostitutie gered. We moes-

ten naar het bureau komen en daar zat 

ze als een dun hoopje ellende, onder 

de psoriasis. Ik heb haar meteen vast-

gepakt. Ze schaamde zich zo. Ik was 

heel blij dat ze zelf een punt heeft ge-

zet achter die ellende. En dat ze veilig 

was. Ze ging mee, terug naar huis. Dat 

was zo fijn. Maar ze was doodsbang 

voor haar pooier. Hij reed rond in de 

buurt, dus ze moest naar een veilige 

plek. Na de crisisopvang ging ze naar 

Fier. Ik weet nog dat ik voelde: er komt 

hulp, eindelijk. Wat was ik blij. Ze hiel-

pen haar daar fantastisch. De gesprek-

ken, het hele proces. Ze hebben haar 

geholpen om voor haar toekomst te 

kiezen. Mede daardoor is ze haar op-

leiding gaan doen. 

Ik voel me nog steeds wel schuldig, 

ook al weet ik dat ik niks had kunnen 

doen. Het heeft zoveel invloed op je 

gezin. De situatie zorgde voor stress 

en spanningen. Bovendien kostte het 

veel energie, omdat iedereen steeds 

op z’n hoede moest zijn. Maar het 

slijt met de jaren. Dat kan ook omdat 

ze het nu zo goed doet. Jenna is een 

harde werker. Ze had niemand meer 

en toch heeft ze zelf gezorgd dat ze 

nu weer vrienden en werk heeft. Wat 

Jenna is overkomen, is niet omdat ze 

het zelf wilde, ze was slachtoffer.’ 

‘Jenna was altijd op zoek naar uitda-

gingen, avontuur. Dat waren we ge-

wend. Toen ze haar “vriend” ontmoet-

te was ze veel van huis. Ze had vage 

verhalen en als ze al thuis was, was 

er veel ruzie. Ik mengde me er niet 

in, maar het was een heel vervelen-

de sfeer. Ik maakte me toen nog geen 

zorgen, want ze was wel vaker veel 

weg geweest - zo was ze. En ik had het 

wel gezellig met haar als we samen si-

garetjes rookten bij haar werk. 

We zijn heel verschillend. Ik doe al-

les binnen de lijntjes en we zijn thuis 

sowieso wel een beetje naïef. Dus het 

duurde best wel een tijd voordat we 

iets doorhadden. Misschien was ik 

ook wel bang voor de antwoorden als 

ik vragen zou stellen, want ik voelde 

wel dat er iets niet klopte en vond haar 

vriend geen fijne man. Ik heb gepro-

beerd om met Jenna over mijn zor-

gen te praten, al vond ik het eng, maar 

ik kreeg steeds een snauw van haar. 

Omdat ze het bleef afhouden heb ik 

mijn handen na een tijdje van haar af 

getrokken, ik wist het niet meer.

Toen mijn ouders doorkregen wat er 

speelde, hebben ze dat ook met mij 

besproken. Ik was boos, bang en ver-

drietig. En ik vond het heel eng. Op 

school hadden we les gehad over lo-

verboys. Nou, het is veel makkelijker 

om zoiets van een ander te zien dan 

van je zus! Ik heb er veel met mama 

over gepraat. Dan zaten we samen te 

huilen aan de keukentafel. Het ging 

me door merg en been als ze vroeg: 

“Ben ik dan zo’n slechte moeder?”. Veel 

gaat bij ons in de doofpot. Papa heeft 

heel lang geroepen: “Ik snap het niet, 

hoe kan Jenna daarin trappen?!” Papa 

en mama zijn geen ruziemakers, maar 

toen hadden ze voortdurend ruzie.

Maandenlang heb ik in angst geze-

ten. Het is verschrikkelijk om je zus af 

te schrijven. Iedere dag was ik bang 

dat er iets gebeurde; ik was geobse-

deerd door de dood. Ik snakte na een 

tijdje naar een bericht, positief of des-

noods negatief, zodat we die angst 

achter ons konden laten. Dus de dag 

van het telefoontje, dat de politie bel-

de en dat ze thuiskwam, die herinner 

ik me nog heel goed. Wat een ontla-

ding na al die zorgen! Toen we Jenna 

zagen hebben we haar allemaal ge-

knuffeld. Ze was broodmager en zag 

er vreselijk uit. 

Bij Fier kwam ze tot rust. Toen pas 

kon mijn liefde voor mijn zus weer 

helemaal terugkomen. Konden we 

elkaar weer vertrouwen. Ik heb haar 

haar mooi geknipt en weer in haar ei-

gen kleur geverfd, zodat ze zich weer 

helemaal Jenna kon voelen. Dat was 

bijzonder om te kunnen doen. 

Stukje bij beetje heeft Jenna verteld 

over de prostitutieperiode. Ook over 

de drugs die ze gebruikte, over het 

verdoezelen van geld en hoe hij geld 

kwam afhalen als ze klaar was. Ik heb 

me een beetje afgesloten als ze dat 

vertelde, om mezelf te beschermen. 

In de loop van de tijd ging het nare 

gevoel weg, en het gaat nu beter met 

Jenna, dus het gaat ook beter met ons.’

' Ik had een 
onderbuikgevoel:  
er klopte iets niet'

'Het is 
verschrikkelijk om   

 je zus af te schrijven'

VIERLUIK: JENNA VIEL 
IN HANDEN VAN EEN 
MENSENHANDELAAR

Jenna was negentien toen 
ze in handen viel van een 
mensenhandelaar. Pas na 
ruim twee jaar vond ze met 
hulp van rechercheur Lies een 
uitweg. Door goede hulp en 
ondersteuning kon ze haar 
leven daarna een andere draai 
geven en aan haar toekomst 
werken. We interviewden 
Jenna’s moeder, haar zusje, 
rechercheur Lies én Jenna zelf.

DE MOEDER HET ZUSJE

‘Ze had vage verhalen en als ze al 
thuis was, was er veel ruzie’

‘Als ik iets zei, trok ze zich 
alleen maar verder terug’

FIER! | 2322 | FIER!
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‘Bij het team mensenhandel krijgen 

we dagelijks meldingen binnen, en 

één daarvan was over Jenna. Ik werd 

gebeld door de collega’s van de lande-

lijke eenheid. Ze vertelden dat ze een 

plek in de gaten hielden waar pros-

tituees werkten. Daar was ook een 

meisje aan het werk dat uit onze regio 

kwam. Ze vertelden: “Er klopt iets niet. 

Ze heeft een vriend en waarschijnlijk 

is hij haar pooier. Maar ze wil geen 

kant op, ze wil niet met ons praten, ze 

wil niks”.

Jenna had ooit aangifte voor dief-

stal van een fiets gedaan en dat was 

mijn ingang. Via de wijkagent kwam 

ik met haar in contact. Ik zei dat ze 

naar het bureau moest komen. Daar 

spraken we elkaar. Jenna hield vol 

dat het goed met haar ging, dat ze het 

werk voor zichzelf deed, en het leuk 

vond. Ze was zo mager als een lat en 

droeg een zwart jurkje met gaten. Ik 

vroeg of ze last had van stress omdat 

ze ernstige psoriasis had. Toen brak 

ze. Ik zei dat ik hoopte dat ze tenmin-

ste het geld zelf kreeg als ze hier echt 

voor koos. Zonder nog veel te zeggen, 

vertrok ze - met een visitekaartje van 

mij. Nog geen uur later belde ze en 

zei: “Ik heb gelogen tegen je”. Dus ik 

dacht: nu komt-ie. Maar ze vertelde 

alleen wat vage dingen en hing weer 

op. De tijd erna stuurde ik haar steeds 

berichtjes: “Hoe gaat het? Je kunt me 

altijd bellen als er iets is”. Na een aantal 

weken stond ze op mijn voicemail: “Ik 

ben er klaar mee, Lies. Kan ik naar het 

bureau komen, want ik wil mijn ver-

haal doen”. En zo hebben we haar uit 

de situatie kunnen halen.

Helaas is dit een van de weinige suc-

cesverhalen. Er lopen verschillende 

onderzoeken, maar het is heel lastig 

om een zaak rond te krijgen. Bij een 

minderjarige kun je meteen ingrijpen. 

Dan is het gewoon mensenhandel. 

Punt. Als iemand meerderjarig is, kan 

dat niet. Dan moet je langzaam een 

band opbouwen, contact houden en 

je afspraken nakomen. En dan maar 

hopen dat dat ergens toe leidt.

We krijgen heel veel meldingen vanuit 

alle hoeken. Anoniem, van wijkagen-

ten, de zorg, scholen, alles. Er lopen 

nu weer verschillende onderzoeken 

waar allemaal jonge meiden in zit-

ten. De afgelopen jaren zijn de sociale 

media de plaats geworden waarop ge-

ronseld wordt, ook via Instagram en 

Tinder bijvoorbeeld. De meisjes en de 

daders zijn van alle soorten, lagen en 

leeftijden. Onder de slachtoffers zitten 

veel meisjes die verstandelijk beperkt 

zijn en vaak geldt dat ook voor hun 

ouders. Die kunnen hun dochter niet 

helpen, ze snappen het allemaal echt 

niet. Het lijkt wel of pooiers dat ruiken, 

ze pikken dat soort meisjes er precies 

uit. 

Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik 

een meisje aan mijn bureau kreeg dat 

zelf hulp zocht. Ze zijn bang gemaakt 

en de politie is wel de laatste naar wie 

ze gaan, maar ik hoop heel erg dat 

andere meisjes door het verhaal van 

Jenna gaan zien dat je de politie kunt 

vertrouwen.’ 

‘Op mijn achttiende was ik een naïef 

meisje, een bang hertje. Onzeker en 

rillerig op mijn pootjes. Toen ik op 

een avond met een vriendin uitging, 

kwam ik hem – mijn latere pooi-

er - tegen. Daarna benaderde hij me 

steeds via mijn mobiel. Ik wilde er 

niks van weten, maar hij hield vol. 

En uiteindelijk heb ik gehapt. Hij was 

twaalf jaar ouder dan ik, leek groot 

en interessant en ik voelde me maar 

klein en onbetekenend. Hij vertel-

de dat zijn ex seks had met anderen. 

Het leek hem goed als ik dat ook zou 

doen. Hij maakte normaal wat niet 

normaal was. En ik was verliefd. 

De eerste keer dat ik met een klant 

afsprak was ik doodsbang. Ik wist 

niet waar ik terechtkwam en had een 

beeld van een oude, stinkende man. 

Er kwam een best wel normale, jon-

gere jongen. Ik dacht: Oké, hier kan 

ik mee leven; als het echt moet kan 

ik dit nog wel een keer. En zo ging 

het van kwaad tot erger. Ik stopte met 

school en met mijn baantje; het pros-

titutiegebeuren werd mijn leven. Om 

het vol te kunnen houden gebruikte 

ik bijna iedere dag xtc. Meer dan twee 

jaar zat ik in dit wereldje. 

Op een dag belde Lies, een recher-

cheur, met een verhaal over een ge-

stolen fiets. Ik moest wel naar het 

bureau komen omdat het anders 

verdacht zou zijn. Mijn pooier stond 

buiten te wachten. Hij had me ver-

teld wat ik allemaal wel en niet mocht 

zeggen. Ik was één grote stresskip 

daar op dat bureau, maar Lies liet me 

na het gesprek gewoon gaan. Toen 

ik een aantal weken later haar voice-

mail insprak was ik twee nachten bij 

een klant geweest, een psycholoog. 

Hij stelde de juiste vragen zodat ik 

zelf tot het inzicht kwam dat het niet 

normaal was. Door Lies’ voicemail in 

te spreken, had ik een stok achter de 

deur. Ik ben naar het bureau gegaan, 

heb mijn telefoons ingeleverd en 

mijn verhaal verteld. Ze belden mijn 

ouders en die kwamen. Die waren 

superlief toen ze hoorden wat er was 

gebeurd. 

Omdat ik niet wist waar mijn pooier 

allemaal toe in staat was en wat hij 

mijn familie zou aandoen, kon ik niet 

thuisblijven. Ik ben naar de crisisop-

vang gebracht en daarna naar Fier. 

Daar heb ik keihard aan mezelf ge-

werkt. Toen ik na een jaar thuiskwam 

zat mijn pooier nog vast, maar al snel 

hoorde ik dat hij vrijkwam. Tijdens 

de rechtszaak was ik al niet meer zo 

bang voor hem. Ik dacht toen vooral: 

Is dit nou de oorzaak geweest van al 

die ellende? 

Het gaat inmiddels hartstikke goed 

met me. Ik heb een studie bedrijfs-

kunde gedaan, en heb een baan. En ik 

help de politie als ervaringsdeskun-

dige. Als meiden een intake hebben 

gehad en nog net niet de stap durven 

te zetten om hun verhaal te doen, kan 

ik met ze praten. Ik hoop zo iets voor 

ze te kunnen betekenen. Als meisjes 

denken makkelijk geld te verdienen 

in de prostitutie, dan zeg ik: “Je ver-

koopt je ziel. Dus kies alsjeblieft voor 

een ander scenario”.’  

' Toen ik vroeg of ze 
last had van stress, 
brak ze'

'Mijn pooier maakte 
normaal wat niet 

normaal was'

DE RECHERCHEUR JENNA

‘Jenna had ooit 
aangifte voor 

diefstal van een 
fiets gedaan. 
Dat was mijn 

ingang’

‘Ik wilde er niets 
van weten maar 
hij hield vol. En 
uiteindelijk heb 
ik gehapt’
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 CLIËNT IN BEELD 

' GELIJKE KANSEN 
VOOR IEDER KIND: 
DAT IS MIJN 
WENS' 

  MIA (20): ‘Als ik een wens voor de wereld 

zou mogen doen, zou ik willen dat ieder 

kind in vrijheid kan opgroeien. Ik vind het 

heel belangrijk dat alle kinderen gelijke 

kansen krijgen om zich te ontwikkelen. En 

dat ze de vrijheid hebben om te kunnen zijn 

wie ze willen zijn.  

 

Die vrijheid had ik zelf niet toen ik kind was. 

Mijn ouders waren best wel streng en ik 

kreeg niet de kans om me te ontwikkelen op 

creatief en sociaal vlak. Doordat ik sommige 

trauma’s uit mijn jeugd niet goed heb 

kunnen verwerken, ontwikkelde ik meerdere 

persoonlijkheden, alters. Daar kwam ik pas 

later achter, toen ik vanwege een onveilige 

thuissituatie bij Veilig Thuis aanklopte en 

uiteindelijk bij Fier terechtkwam.  

 

Het gaat nu veel beter met mij. Door 

de behandelingen bij Fier heb ik meer 

controle over mijn alters. En dankzij 

systeemgesprekken is het contact met mijn 

ouders en zusje nu veel beter. Binnenkort 

begin ik aan de opleiding Social Work. Wie 

weet ga ik later met kinderen of jongeren 

werken. Ik wil graag iets terugdoen.’ 

| 27FIER!
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Zo werkt 
verwijzen 
naar Fier

ZORGEN OM EEN  
KIND OF JONGERE? REZA: (kortdurende) veilige opvang, begeleiding en be-

handeling aan (anderstalige) meiden in de leeftijd van 11 

t/m 23 jaar. Ze hebben te maken gehad met buitenland-

se mensenhandel of komen uit eerculturen en zijn op de 

vlucht vanwege problemen rond eer en twijfelen of ze te-

rug naar huis willen.

RAVI: opvang- en behandelgroep voor jongens van 11 

t/m 23 jaar, die slachtoffer zijn van seksueel geweld en/

of seksuele uitbuiting. Deze jongens zijn veelal gema- 

nipuleerd, geronseld, bedreigd, mishandeld, gebruikt, mis-

bruikt en zitten enorm in de knel.

GAJA: (intensieve) ondersteuning aan meiden vanaf 16 

jaar. Het aanbod van Gaja bestaat uit Gaja Begeleid Wonen 

en Gaja (Intensief) Beschermd Wonen. De meiden die hier 

verblijven hebben al in een 24-uursopvang of -behandel-

setting gewoond. Ze zijn toe aan een volgende stap, maar 

zelfstandig wonen, kamertraining of terug naar de ouders 

lukt nog niet. Deze vorm van beschermd wonen biedt 

een tussenstap, waarbij re-integratie en het aanleren van 

nieuw gedrag belangrijk zijn.   

*Landelijk erkend specialistisch aanbod.

Kinderen en jongeren die mishandeld, verkracht 
of uitgebuit zijn,  krijgen vaak niet meteen de juis-
te hulp. Ze worden steeds doorverwezen of moe-
ten lang wachten. Met name als er sprake is van 
gestapelde traumatische (gewelds)ervaringen in 
de vroege jeugd (complex trauma) is het cruciaal 
dat jongeren zo jong mogelijk geholpen worden 
door traumabehandelaren, gespecialiseerd in ge-
weld in afhankelijkheidsrelaties. Alleen zo kan 
voorkomen worden dat hun problemen steeds 
complexer worden en zich uitbreiden over ver-
schillende levensgebieden. 

Fier is landelijk specialist op het gebied van ge-
weld en trauma. Hieronder leest u in welke situ-
aties u bij Fier terechtkunt. Meer weten of direct 
verwijzen? Neem contact op met onze afdeling 
Advies en Aanmeldingen via 088-20 80 000 (24/7 
bereikbaar) of aanmeldingen@fier.nl 

INTENSIEVE GESPECIALISEERDE ZORG
Complexe casuïstiek heeft hoogspecialistische zorg no-

dig. Bij ernstige problematiek als gevolg van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties ga je naar Fier. Dan gaat het bij-

voorbeeld om slachtoffers van mensenhandel en seksuele 

uitbuiting, eergerelateerd geweld, seksueel misbruik, hui-

selijk geweld en kindermishandeling. Fier is een lande-

lijke organisatie en behandelt kinderen, jongeren en vol-

wassenen die te maken hebben (gehad) met een van deze 

thema’s. We bieden intensieve gespecialiseerde zorg en 

een hoog niveau van veiligheid en bescherming, zonder 

een gesloten setting te zijn.

HET LANDELIJK TRANSITIEARRANGEMENT
De gespecialiseerde residentiële zorg van Fier valt onder 

het zogeheten Landelijk Transitiearrangement (LTA) jeugd 

en volwassenen. In het LTA staan de landelijke afspraken 

beschreven tussen alle gemeenten en zorgaanbieders met 

specialistische functies. In de praktijk betekent dit dat Fier 

niet vooraf in gesprek hoeft te gaan met gemeenten over 

het vergoeden van de behandeling. Voorwaarde voor het 

vergoeden van deze zorg is enkel dat er een verwijzing van 

een specialist aan ten grondslag ligt.

DE ZORGPROGRAMMA’S
De integrale zorgprogramma’s van Fier bieden een pe-

dagogisch basisklimaat, een dagprogramma, onderwijs, 

dagbesteding, begeleiding, behandeling (ggz), systeemge-

sprekken of bemiddeling met ouders/familie, veiligheid en 

bescherming. De volgende groepen vallen onder het LTA:

ASJA*: veilige opvang- en behandelsetting voor meiden 

van 11 t/m 23 jaar, die te maken hebben gehad met (drei-

gend) seksueel geweld. Het gaat hier om meiden die via 

dwang, misleiding en geweld in de prostitutie terechtge-

komen zijn of dreigen hierin terecht te komen. 

ZAHIR*: veilige (crisis)opvang- en behandelvoorziening 

voor meiden van 11 t/m 23 jaar, die te maken hebben met 

eergerelateerd geweld of de dreiging van eerwraak. 

METTA*: opvang- en behandelgroep (specialistische ggz) 

voor meiden van 11 t/m 23 jaar, die te maken hebben gehad 

met seksueel geweld en ernstige trauma's hebben. Ze heb-

ben naast gedragsproblematiek veelal ook psychiatrische 

problemen. 

VERWIJZEN NAAR FIER
• U kunt direct verwijzen naar Fier. 

• Het maakt niet uit waar een kind of jongere in 

Nederland woont; Fier is landelijk specialist; 

kinderen en jongeren uit heel Nederland kunnen 

worden aangemeld voor opvang.

• Aanmelding kan digitaal via Zorgdomein of via een 

aanmeldformulier en telefonisch. 

• Voor sommige behandelingen bestaan wachttijden. 

Deze zijn te vinden op onze website. 

• Fier heeft één centraal aanmeldpunt voor alle 

doelgroepen: Advies & Aanmelding, bereikbaar via 

088 - 20 80 000 of aanmeldingen@fier.nl.

• U kunt ook bij Fier terecht voor consultatie en 

advies.

Landelijk kan een beroep op Fier worden gedaan voor:

• Het Landelijk Transitiearrangement Jeugd (LTA)

• Specialistische vrouwenopvang.

• Beschermd wonen.

• Advies en consult op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties.

• Specialistische ggz (3e lijn, vangnet).

• Chat met Fier (online, anonieme hulp).

Op regionaal niveau biedt Fier de volgende hulp: 

• Jeugdhulp, ggz, wmo, wlz, onderwijs en 

participatie. 

• Regeling Medische zorg Asielzoekers, RMA.

• Hoogspecialistische Jeugdhulp, HSJH (Friesland).

Bent u een professional in het wijkteam (ba-

sisteam), huisarts, jeugdarts, medisch speci-

alist, rechter, jeugdbeschermer, jeugdreclas-

seerder of een gecertificeerde instelling? 

Kampt de jongere met de gevolgen van actu-

eel geweld of geweld dat eerder in zijn/haar 

leven heeft plaatsgevonden?

Heeft de jongere (complexe) problemen als 

gevolg van het geweld?

Is hij/zij (al op zeer jonge leeftijd) getrauma-

tiseerd door het geweld?

Heeft hij/zij gespecialiseerde integrale hulp 

nodig in een veilige en beschermde omge-

ving?

Heeft hij/zij behoefte aan hulp die zich ook op 

de gezinsleden richt en hem/haar én het gezin 

centraal stelt?

Heeft hij/zij behoefte aan ondersteuning op 

andere terreinen, zoals opleiding en werk?

Heeft hij/zij een behandeling nodig die 

doorloopt, ook als hij/zij 18 jaar wordt? 

Ja

https://www.fier.nl/verwijzen/aanmelden-via-zorgdomein
https://www.fier.nl/verwijzen/aanmelden-via-formulier
https://www.fier.nl/informatie-voor-clienten/wachttijden
http://www.chatmetfier.nl
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KORT 
NIEUWS

VIDEO: FIER VOOR KIDS
Therapie… dat is best spannend! Helemaal 

als je nog maar een kind bent. Wat is 

therapie en waarom is het nodig? Wat kun 

je verwachten als je hulp bij Fier krijgt? In 

een video speciaal voor kinderen leggen 

we op een laagdrempelige manier uit 

wat een onveilige omgeving is en wat 

kinderen kunnen verwachten als ze bij 

Fier langskomen. Scan de QR-code om de 

video te bekijken.

TROTS! KEURMERK 
VROUWENOPVANG 

Begin dit jaar hadden we bij Fier een 

extra spannende externe audit, omdat 

we het keurmerk ‘Veiligheid in de 

Vrouwenopvang’ aangevraagd hadden. 

Dit keurmerk heeft als doel om veiligheid 

en kwaliteit te garanderen aan cliënten in 

de opvang. We zijn enorm blij dat we het 

keurmerk ruimschoots gehaald hebben.

KIJKTIP: FIVE DAYS INSIDE BIJ FIER
Voor het televisieprogramma Five Days Inside verbleef 

Natasja Froger vijf dagen en nachten bij Asja, onze klinische 

groep voor meiden die te maken hebben gehad met seksueel 

geweld en seksuele uitbuiting. Natasja draaide volledige mee 

met het leven van de meiden. Ze sprak ze over hun trauma’s 

en maakte hun behandelproces van dichtbij mee. Het heeft 

geresulteerd in een indrukwekkende aflevering en een 

mooie inkijk in het werk van Fier. Bekijk Five Days Inside op 

VIDEOLAND.NL

#NIETJOUWSCHULD
Het Centrum Seksueel Geweld, waar Fier in 

Friesland onderdeel van is, ontwikkelde het 

boekje #nietjouwschuld met informatie, tips en 

ervaringsverhalen. Tien verhalen van moedige mensen 

die seksueel geweld meemaakten en nu vertellen wat 

er is gebeurd en wat dat met ze gedaan heeft. Maar ook 

over hoe ze weer opkrabbelden en de kracht in zichzelf 

vonden. Scan de QR-code om 'm als pdf te lezen.

Scan mij!
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Scan mij! VOLG FIER OP SOCIAL MEDIA
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Fier? Volg ons op social media en mis niets!

                @Fier_NL                      fier_nl                    facebook.com/FierNL                    /company/fier  

LENTEKRIEBELS BIJ 
HET L.A.P. ATELIER

Onze sociale onderneming het L.A.P. Atelier 

heeft allemaal nieuwe vlaggen in vrolijke 

kleurstellingen toegevoegd aan het assortiment. 

De vlaggenlijnen worden gemaakt van 

kwalitatieve reststoffen, waardoor elk product 

uniek is. Zoals deze vlaggenlijn ‘Lentekriebels’ 

met frisse en fleurige vlaggetjes. Daar 

word je toch blij van? Shop ze nu op 

LAPATELIER.NL

FIER!



Van geweld, naar een geweldige toekomst. 
Bij Fier geloven we dat dat mogelijk is. 
Kinderen, jongeren en volwassenen die 
geweld hebben meegemaakt, hebben hulp 
nodig om weer rechtop te staan. Om hun plek 
in de maatschappij te vinden, hun talenten te 
ontdekken en hun dromen waar te maken. 
Om weer geweldig trots op zichzelf te zijn. 

Fier brengt ze in beweging. Van trauma 
naar toekomst. Dat doen we vanuit ons 
psychotraumacentrum, maar óók door in 
te zetten op onderwijs, werkervaring, sport, 
gezonde vrienschappen en het samen 
ontdekken van interesses en talenten. Heel 
‘gewone’ zaken, maar voor slachtoffers van 
geweld niet vanzelfsprekend.

We willen het verschil maken. Mensen écht 
verder helpen. Help je mee?

Bekijk onze vacatures op WERKENBIJFIER.NL 

Wil jij 
een baan 
die ertoe 

doet? 


