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Regionale 
en landelijke 

positionering van Fier

 We besteden de komende 

jaren opnieuw aandacht aan 

de beleidsmatige en financiële 

positionering van landelijke 

functies in de jeugdhulp en de 

volwassenenzorg en maken 

ons hard voor (h)erkenning 

van het specialisme van Fier op 

het snijvlak van bescherming, 

veiligheid en zorg.

Integrale hulp en 
financiering

Complexe domeinoverstijgende 

problemen vragen om integrale 

domeinoverstijgende zorg én 

financiering. Daar zetten we 

ons voor in. Fier pleit voor een 

proeftuin waarin dilemma’s én 

oplossingen onderzocht kunnen 

worden voor integraal beleid, 

aanbod en financiering op het 

snijvlak van hoog specialistische 

zorg en adequate bescherming.

Expertisecentrum  
met gezag

De verschillende expertisefunc-

ties binnen Fier (Fier Academy, 

Onderzoeksgroep, CKM, Spine, 

LSE en de chatfuncties) worden 

stap voor stap bijeengebracht in 

een expertisecentrum. Het stre-

ven is om uit te groeien tot een 

gezaghebbend expertisecen-

trum op het terrein van geweld 

in afhankelijkheidsrelaties.

Integrale en 
afgestemde zorg

In de komende drie jaar willen 

we de residentiële en de am-

bulante zorg voor jongeren en 

gezinnen met complexe proble-

men steeds vaker integraal en op 

elkaar afgestemd gaan aanbie-

den. Zo wordt bijvoorbeeld een 

opname een integraal onderdeel 

van een ambulant traject, of 

een opname van een jongere 

gecombineerd met ambulante 

hulp aan het gezin.

Voor jongens en mannen is 

disclosure nog moeilijker dan 

voor meisjes en vrouwen. Jon-

gens ervaren nog meer taboes 

dan meisjes rondom slachtof-

ferschap. We blijven prioriteit 

geven aan het ontwikkelen van 

gendersensitieve zorg in het 

algemeen en hulp voor jongens 

en mannen in het bijzonder.

Bij Fier werken we niet alleen aan 

problemen en trauma’s, maar 

ook aan een mooie toekomst; 

minstens zo belangrijk. Prioriteit 

voor de komende jaren: veel 

meer aandacht voor onderwijs, 

participatie en talentontwikke-

ling als onderdeel van de zorg- 

en behandelprogramma’s.

De aanpak van ondermijning en 

criminaliteit staat de komende 

jaren prominent op de agenda. 

Fier zal er ook voor pleiten om 

een Landelijk Steunpunt Ge-

dwongen Criminaliteit en of een 

Steunpunt voor Slachtoffers van 

Ondermijning te realiseren.

Fier blijft zich de komende jaren 

inzetten voor excellent werkge-

verschap. Bijvoorbeeld door te 

investeren in medewerkers via 

scholing en door medewerkers 

duurzaam aan Fier te verbinden. 

Ook bieden we jaarlijks tiental-

len opleidingsplekken en stage-

plaatsen aan op verschillende 

niveaus en zijn er bijna 200 

vrijwilligers aan Fier verbonden.

Voor Fier is duurzaamheid altijd 

een richtinggevend thema; een 

overkoepelend concept dat al 

onze activiteiten met elkaar 

verbindt. We laten ons hierbij 

inspireren door de Sustainable 

Development Goals en concep-

ten als cradle-to-cradle en de 

circuliere economie. We willen 

bijdragen aan een rechtvaar-

diger, duurzamere en mooiere 

wereld.

Gendersensitieve 
zorg

Onderwijs, 
participatie en 

talentontwikkeling

Aanpak ondermijning 
en criminaliteit

Excellent 
werkgeverschap Duurzaamheid
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1. Vooraf

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in relaties. Onze 

missie is voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. 

We hebben het  Koersdocument 2023 – 2026 de titel OMDENKEN meegegeven. 

Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die 

is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe 

energie; frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. Je gebruikt de energie van het 

probleem voor iets nieuws.

Fier werkt en denkt vanuit mensen die te maken hebben (gehad) met ernstig geweld; geweld 

in afhankelijkheidsrelaties. Dit geweld maakt meer kapot dan je lief is. Het is een inbreuk op de 

persoonlijke en lichamelijke integriteit. (Jonge) mensen met een achtergrond van (langdurig en 

structureel) geweld hebben vaak problemen op een groot aantal levensterreinen of zijn vastge-

lopen. Op school. In hun werk. In het gezin. In hun relaties. Ze worstelen met de gevolgen van 

actueel geweld of geweld dat eerder in hun leven heeft plaatsgevonden. Er kan sprake zijn van 

emotionele en psychi(atri)sche problemen, trauma’s, middelen misbruik, eetproblemen en licha-

melijke klachten. Veel kinderen en volwassenen zijn bang, hebben hun zelfvertrouwen verloren 

en vertrouwen andere mensen niet meer. Bij kinderen kan sprake zijn van scheefgroei of achter-

standen in hun ontwikkeling. Bij volwassenen kan sprake zijn van intergenerationele overdracht, 

van revictimisatie: herhaald slachtofferschap, van recidive: herhaald daderschap. Vaak gaat dit 

samen met allerlei praktische problemen zoals werkloosheid, armoede, schulden en huisves-

tingsproblemen. 

In beleidstermen heet dit ‘complexe domeinoverstijgende problematiek’. Dit betekent dat deze 

(jonge) mensen en gezinnen hulp nodig hebben vanuit verschillende domeinen: WMO, (Jeugd)

zorg, (Jeugd)GGZ, onderwijs, het bedrijfsleven, schuldhulpverlening.

Fier werkt waardegedreven. Dit betekent dat we gezinnen en (jonge) mensen vragen wat zij nodig 

hebben en niet (alleen) via vaststaande zorgpaden werken. Onze cliënten willen niet alleen van 

hun problemen af, maar willen ook aan hun toekomst werken. En dat gaat niet vanzelf omdat 

in de systeemwereld veel (beleids)regels  zijn die – onbedoeld -  de kansenongelijkheid alleen 

maar groter maken in plaats van kleiner. Het zijn regels die het moeilijk maken om een nieuwe 

start te maken. Daarom werken we niet alleen aan problemen maar vooral aan kansen. Fier helpt 

(jonge) mensen en gezinnen weer rechtop te gaan staan.  Ons motto: Trauma - Trots - Toekomst. 

Fier blijft waardegedreven werken in een zorglandschap dat inmiddels zwaar gedomineerd wordt 

door bureaucratie, financiën en systeemdenken. Ons waardegedreven werken en denken botst 

(te) vaak met het systeemdenken. Het levert ‘frustratie’ op maar ook de ‘ruwe energie’ die nodig 

is om te blijven staan voor ons zorgconcept, om te blijven staan voor ‘integrale domein overstij-

gende zorg’ die (jonge) mensen met ‘domein overstijgende problemen’ zo hard nodig hebben: 

een totaal-concept. Die energie is nodig om bij te dragen aan de noodzakelijke veranderingen in 

de (jeugd)zorg: om betere beleidsmatige en financiële randvoorwaarden te bewerkstelligen voor 

waardegedreven en integrale zorg voor (jonge) mensen die het niet getroffen hebben in het leven. 

Fier blijft ook vasthouden aan haar Corebusiness: geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat is niet 

vanzelfsprekend: ook op dit punt botst ons werken en denken (te) vaak met het huidige zorgstel-

sel. Geweld, intimidatie, misbruik, mishandeling en uitbuiting geven op zichzelf geen toegang tot 

zorg, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is bij psychi(atri)sche problemen of zelfredzaamheidspro-

blemen. Mede als gevolg van beperkte budgetten en tekorten in de zorg worden onze financiers 

steeds stringenter in de vraag wie wel en wie niet recht hebben op zorg. Steeds vaker vallen onze 

cliënten tussen wal en schip. Ook dit levert ‘frustratie’ op en de ‘ruwe energie’ die nodig is om niet 

alleen te blijven staan voor onze doelgroep maar ook om bij het Rijk te bepleiten dat ‘geweld’ een 

financieringsgrondslag wordt voor hulp bij geweld (zoals dit ook het geval is bij mensen die bij-

voorbeeld psychi(atri)sche problemen hebben of problemen met de regie over hun eigen leven).  

Fier wil kinderen, jongeren en volwassenen een nieuwe kans op een gezond leven bieden. We 

ontwikkelden een (integrale) ‘oplossing’ voor hulp bij (de gevolgen van) geweld in persoonlijke en 

relationele sfeer; Fier wil de noodzakelijke - daaraan gerelateerde - kennisontwikkeling aanjagen 

over onder meer het vóórkomen en voorkomen van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. 

Fier is een organisatie met een betekenisvolle maatschappelijke opdracht, hoge ambities en 

enthousiaste en bevlogen medewerkers. Ons doel is het voorkomen en stoppen van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties en het helpen van de betrokkenen, ook als het gaat om veiligheid en 

bescherming. We houden van pionieren, lef tonen en over grenzen heen kijken, omdat integraal 

werken aan duurzame oplossingen om veilig, gezond en kansrijk verder te kunnen met je leven 

dat nodig heeft. 

Linda Terpstra & Anke van Dijke

Raad van Bestuur
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2. Geweld in relaties: een urgent 
maatschappelijk vraagstuk 

Het staat buiten kijf dat geweld in de persoonlijke sfeer een urgent maatschappelijk vraagstuk 

is. Zowel vanuit de samenleving als vanuit de overheid is er een sterk gevoelde urgentie om 

(seksueel) geweld aan te pakken. Als voorbeelden zagen we de afgelopen jaren bijvoorbeeld de 

#MeToo beweging en de afleveringen van #Boos over The Voice, de aanstelling van een rege-

ringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, de onderzoeken naar (seksueel) geweld in de 

jeugdzorg, de kerk en de sport. Ze laten niet alleen de impact van dit geweld op de slachtoffers 

zien, maar ook hoe wijdverbreid (seksueel) geweld is in onze samenleving. 

#METOO leidde tot de val van grote namen en doorbrak de schaamtecultuur1

De overheid besteedt veel aandacht aan de aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld, 

ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en aan seksuele en criminele 

uitbuiting, radicalisering en extremisme. Geweld in de relationele en persoonlijke sfeer ver-

andert voortdurend; ieder tijdsgewricht en iedere samenleving kent zijn eigen vormen. Welke 

vorm geweld in de persoonlijke sfeer ook aanneemt, vast staat dat het de menselijke waardig-

heid aantast, mensen beschadigt en een grote maatschappelijke impact heeft. 

Nota bene: het overgrote deel van de minderjarigen in de hoog specialistische jeugdhulp 

heeft een opeenstapeling van nare gebeurtenissen en geweldservaringen achter de rug. Dit 

geldt ook voor huiselijk geweld: meestal is er sprake van intergenerationele overdracht en 

hebben de betrokken volwassenen als kind ook al huiselijk geweld en andere vormen van 

geweld meegemaakt (waaronder verwaarlozing).

1 https://nos.nl/artikel/2306889-metoo-leidde-tot-de-val-van-grote-namen-en-doorbrak-de-schaam-

tecultuur 
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Terwijl seksuele uitbuiting over het algemeen wél als een vorm van geweld in afhankelijkheids-

relaties wordt gezien is dit niet of nauwelijks het geval voor criminele uitbuiting en ondermij-

ning. Ondermijning, seksuele en criminele uitbuiting raken in het huidige tijdsgewricht echter 

in een hoog tempo verweven met geweld in de persoonlijke en relationele sfeer. Daarmee is 

ondermijning een issue geworden in de context van geweld in afhankelijkheidsrelaties en be-

steden we de komende drie jaar expliciet aandacht aan deze fenomenen.

 

Criminelen schrikken er niet voor terug om schoolkinderen en kwetsbare (jonge) mensen te 

ronselen voor het plegen van strafbare feiten, zoals drugshandel, diefstal of geld witwassen. Zij 

richten zich bewust op jongeren met een lichtverstandelijk beperking, schuldenproblematiek of 

op minderjarigen. En, als je eenmaal in handen bent gevallen van criminelen, dan schuwen ze 

weinig middelen om je onder druk te zetten. Kortom, als je er eenmaal in zit dan kom je er niet 

zomaar uit. Slachtoffers vragen niet gemakkelijk om hulp. Naar de politie stappen is vaak geen 

optie, omdat zij bang zijn om zelf gestraft te worden. Soms weten ze ook niet eens dat zij slacht-

offer zijn. Het gevolg is dat veel slachtoffers onzichtbaar zijn, lang in hun uitbuitingssituatie 

vastzitten en uitbuiters ongestoord door kunnen gaan.

Wat is ondermijning?

‘(…) ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de 

grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminelen) 

vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan 

en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’ medewerking nodig 

van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Je 

kunt ondermijning zien als het constante gebeuk van georganiseerde criminaliteit (onder-

wereld) op onze samenleving (bovenwereld). Ondermijning is een probleem dat de maat-

schappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.’2

Uit onderzoek onder 363 eerstelijns professionals in dertien gemeenten geven deze pro-

fessionals aan een of meer (vermoedelijke) slachtoffers te kennen die zowel crimineel als 

seksueel zijn uitgebuit (44%). Dit betreft vooral het ronselen van anderen voor de prostitutie, 

drugscriminaliteit en financiële delicten.

2  https://www.politie.nl/informatie/wat-is-ondermijning.html

Het is tijd dat we ons als samenleving realiseren dat criminelen en de misdaad onze scholen 

en gezinnen al lang binnen zijn gedrongen. Ondermijning heeft dus niet alleen betrekking op 

mensen in het bedrijfsleven, in de politiek en bestuur, maar heeft ook betrekking op de relatio-

nele en persoonlijke sfeer. De aanpak bij criminele uitbuiting verschilt niet veel van de aanpak 

bij seksuele uitbuiting. Kinderen en jongeren worden gemanipuleerd, misleid, geïntimideerd, 

bedreigd en in elkaar geslagen om ze zo te dwingen tot criminele activiteiten. 

Daarom kiest Fier er voor ondermijning en criminaliteit prominent op de agenda van ge-

weld in afhankelijkheidsrelaties te zetten. Wij zullen er de komende jaren voor pleiten om 

criminaliteit en uitbuiting niet alleen via de politie- en justitielijn aan te pakken, maar ook 

via de zorg. Zorg als aangrijpingspunt om kinderen en jongeren weerbaar te maken tegen 

criminelen, om hen los te weken uit criminele netwerken, om hen hulp te bieden bij de ge-

volgen die de criminele uitbuiting op hun leven heeft gehad. 

De kennis en expertise op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn van belang voor 

beleid en aanpak van criminele en seksuele uitbuiting. Het Landelijk Steunpunt Extremisme 

(LSE) is een mooi voorbeeld hoe we middels zorg bijdragen aan (de nationale) veiligheid: ‘vei-

ligheid door zorg’.

Het Landelijk Steunpunt Extremisme3 zet zorg in, in het kader van de Nationale Veiligheid. Dat is 

een waardevolle ontwikkeling omdat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veilig-

heid daarmee herkent en erkent dat hulp en ondersteuning op het snijvlak van zorg en veiligheid 

bijdragen aan de Nationale Veiligheid.

Ook op het vlak van extremisme en terrorisme worden minderjarigen en kwetsbare (jong) vol-

wassenen geronseld in hun eigen levenssfeer: binnen het gezin, binnen de familie, op school, 

in de moskee, bij sport, op internet; denk aan vrienden, broers en zussen, nichten en neven. Het 

Landelijk Steunpunt Extremisme zet zorg in, om veiligheid te realiseren. De inzet van het LSE 

is gericht op het voorkomen dat er jongeren door geradicaliseerde personen geronseld wor-

den, het tegengaan van (verdere) radicalisering, het afzweren van extremistisch geweld en het 

afstand nemen van een extremistisch netwerk. Juist in de persoonlijke levenssfeer kunnen fa-

milieleden en betrokken professionals tegenwicht bieden aan de ‘inlijving’ in terroristische en 

3  Het LSE is onderdeel van Fier

3. Ondermijning, criminaliteit en uitbuiting 
in de persoonlijke en relationele sfeer

https://www.politie.nl/informatie/wat-is-ondermijning.html
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extremistische netwerken maar ze kunnen ook ondersteunen bij exit-trajecten. De focus ligt op 

het versterken van beschermende factoren als tegenhanger van de groomingspraktijken van 

geradicaliseerde personen en groepen.

Daarom is het beleid niet alleen gericht op de politie- en justitielijn maar juist op de zorg- en 

beschermingslijn ter ondersteuning van gezinnen, families, scholen en gemeenten. Daarnaast 

kan ook bescherming, veiligheid en zorg geboden worden aan (jonge) mensen die onder druk 

staan van deze groepen.

Of het nu gaat om radicalisering en extremisme of om criminele en seksuele uitbuiting: 

beleid en praktijk zouden steeds op drie pijlers moeten rusten: 1. preventie; 2. de aanpak 

vanuit politie en justitie; 3. de aanpak vanuit zorg. Daarom zal Fier er de komende tijd voor 

pleiten om een Landelijk Steunpunt Gedwongen Criminaliteit4 en of een Steunpunt voor 

Slachtoffers van Ondermijning te realiseren. 

4  Het steunpunt richt zich ook op slachtoffers van ondermijning: criminelen die voor illegale activitei-

ten gebruik maken van legale bedrijven, diensten en functies (voor zover gebruik wordt gemaakt van 

dwang en geweld).



STRATEGIENOTA 2023 - 2026 | 8FIER & OMDENKEN

Geweld, stress en trauma werken als een sloopkogel op de ontwikkeling van kinderen en jon-

geren en ontwrichten relaties en gezinnen. Daarom is het zo belangrijk dat er gespecialiseer-

de hulp tegenover wordt gezet. Vooralsnog is er geen financieringsgrondslag beschikbaar voor 

(jonge) mensen en gezinnen die kampen met (de gevolgen van) geweld en specialistische hulp 

nodig hebben. De overheid gaat er vanuit dat zij terecht kunnen bij reguliere zorgaanbieders 

zoals de GGZ en Jeugdhulp.5 De praktijk laat echter een ander beeld zien: een vierkant wordt in 

een cirkel geperst, met alle gevolgen van dien. 

Geweldsvraagstukken als zodanig geven namelijk geen toegang tot specialistische zorg.6 Als 

een gezin, een kind, een jongere of een volwassene een beroep doet op Fier voor veiligheid en 

gespecialiseerde hulp dan moet Fier die hulpvraag ‘ombuigen’ naar een GGZ-vraag (een psychi-

atrisch vraagstuk), een WMO-vraag (een regie vraagstuk), een Jeugdhulpvraag (een opvoed- of 

ontwikkelvraagstuk) et cetera. Een deel van de (jonge) mensen en gezinnen die hulp zoekt valt 

hierdoor tussen wal en schip. Ze voldoen niet aan de eisen en criteria voor specifieke hulp en 

adequate bescherming in het huidige zorgstelsel. 

De keerzijde van de medaille is dat in het huidige zorgstelsel geweldsexpertise niet geborgd is. 

Enerzijds gaat het hierbij om kennis en expertise over verwaarlozing, mishandeling, misbruik, 

uitbuiting, afhankelijkheidsrelaties etc.; anderzijds om expertise op het terrein van bescherming 

en veiligheid. Hoe week je iemand los uit een crimineel netwerk of een terroristisch netwerk 

bijvoorbeeld? Hoe maak je seksueel geweld bespreekbaar? Hoe doorbreek je het stilzwijgen van 

slachtoffers? Hoe ga je in gesprek met plegers van geweld?

De GGZ is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg c.q. psychiatrie. De verslavingszorg is 

gespecialiseerd in middelenafhankelijkheid en verslavingen. WMO-aanbieders zijn gespeciali-

seerd in regievraagstukken en praktische hulp. De praktijk laat zien dat er veel handelingsver-

legenheid is in de reguliere basiszorg en specialistische zorg als het gaat om geweld in afhan-

kelijkheidsrelaties.

Ze is 16 jaar als ze via een gearrangeerd huwelijk in Nederland terecht komt. Ze wordt door 

5 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/27/inhoudelijke-contouren-natio-

naal-actieplan-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-en-seksueel-geweld

6 Uitzondering hier op is de vrouwenopvang, die veilige opvang en begeleiding biedt aan vrouwen en 

kinderen die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld evenals het Huisverbod dat ingezet kan worden bij 

huiselijk geweld en kindermishandeling. 

haar schoonfamilie als huisslaaf behandeld, mishandeld en misbruikt. Zes jaar later vlucht ze 

met haar drie kinderen naar de vrouwenopvang; waar ze na drie maanden weer weg moet. 

Het is immers crisisopvang! Ze heeft haar schoonfamilie te schande gemaakt door weg te 

lopen en is niet veilig: ze zoeken haar en willen de naam van de familie zuiveren. Verder heeft 

ze geen idee hoe de Nederlandse samenleving werkt. Toch krijgt ze geen zorgtoewijzing 

voor Beschermd Wonen omdat ze daar alleen voor in aanmerking komt met een ggz-diag-

nose en als ze uitbehandeld is in de GGZ. Zo zijn er talloze voorbeelden van (jonge) mensen 

die tussen wal en schip vallen.

Recht op gespecialiseerde zorg en adequate veiligheid voor mensen die kampen met (de gevol-

gen van) geweld is niet geregeld in Nederland. Dat is gek, aangezien het buiten kijf staat dat ge-

weld in de persoonlijke sfeer een urgent maatschappelijk vraagstuk is met ernstige persoonlijke 

en maatschappelijke gevolgen. Het kabinet geeft in een brief aan de Tweede Kamer een beeld 

van de omvang van grensoverschrijdend seksueel gedrag en seksueel geweld.

Ook de cijfers liegen er niet om: circa 1,6 miljoen Nederlanders zijn in 2020 slachtoffer 

geworden van seksueel geweld.7 Vrouwen zijn hierbij veel vaker slachtoffer dan mannen. 

Daarnaast heeft 53% van de Nederlandse vrouwen in haar leven ervaring gehad met seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag.3 Transgender personen maken vier tot zeven keer zoveel 

seksueel geweld mee als cisgender personen.8 Seksueel grensoverschrijdend gedrag en sek-

sueel geweld kan een grote impact hebben op het leven van slachtoffers, zowel fysiek als 

mentaal.  Mensen kunnen offline en online slachtoffer worden. Wanneer slachtoffers niet 

de juiste hulp krijgen en onvoldoende worden gesteund door hun omgeving - en soms zelfs 

te maken krijgen met victim blaming – kan seksueel geweld ziekmakend zijn. Slachtoffers 

verdienen daarom de juiste hulp en steun. (Uit: Inhoudelijke contouren nationaal actieplan 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 27 juni 2022)

Het feit dat geweld in de persoonlijke en relationele sfeer geen recht geeft op gespecialiseerde 

hulp en adequate bescherming is een belangrijk knelpunt in de hulp aan mensen die te maken 

hebben met ernstige vormen van geweld. Een integrale aanpak gericht op zorg, bescherming 

en het bieden van een toekomstperspectief is van groot belang, omdat anders successen op het 

7 CBSPrevalentiemonitorHuiselijkGeweldseksueelGeweld2020.December2020.pdf (centrumseksueelgee-

weld.nl) 3 Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf (rutgers.nl) 

8 TNN Report Option II (transgendernetwerk.nl) 

4. Geweld als financieringsgrondslag

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/27/inhoudelijke-contouren-nationaal-actieplan-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-en-seksueel-geweld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/27/inhoudelijke-contouren-nationaal-actieplan-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-en-seksueel-geweld
https://centrumseksueelgeweld.nl/wp-content/uploads/2020/12/CBSPrevalentiemonitorHuiselijkGeweldseksueelGeweld2020.December2020.pdf
https://centrumseksueelgeweld.nl/wp-content/uploads/2020/12/CBSPrevalentiemonitorHuiselijkGeweldseksueelGeweld2020.December2020.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/03/Seksuele-Gezondheid-in-Nederland-2017.pdf
https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/Overal-op-je-hoede-Geweld-tegen-transgender-personen-in-Nederland-TNN2018.pdf
https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/Overal-op-je-hoede-Geweld-tegen-transgender-personen-in-Nederland-TNN2018.pdf
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ene terrein teniet worden gedaan door faalervaringen en problemen op het andere terrein. Het 

balansmodel onderstreept dat er een balans moet zijn in draaglast en draagkracht: daarom is het 

belangrijk om niet alleen aan problemen te werken (draaglast en risicofactoren) maar ook aan 

successen (draagkracht en beschermde factoren). Het gaat er om dat (jonge) mensen (weer) een 

toekomst hebben en deel kunnen nemen aan de samenleving; dat ze stevig in hun schoenen 

staan, een diploma, inkomen, opleiding of werk en huisvesting. Immers, kwetsbaarheid maakt 

kwetsbaar voor seksuele en criminele uitbuiting en andere vormen van geweld. Kwetsbaarheid 

maakt ook kwetsbaar voor afhankelijkheidsrelaties, wat weer een risico met zich meebrengt op 

misbruik en uitbuiting en ronseling voor problematische netwerken. Niet voor niets heeft de 

Rijksoverheid in haar aanpak van ondermijnende criminaliteit ‘perspectief op een betere toe-

komst’ opgenomen. 

‘Met een krachtige aanpak voorkomen we dat jongeren de criminaliteit in gaan. We bieden 

hen meer perspectief op een betere toekomst’9

Meer perspectief en een betere toekomst is van belang om te voorkomen dat (jonge) mensen 

slachtoffer worden van geweld in afhankelijkheidsrelaties, slachtoffer worden van seksuele of 

criminele uitbuiting of de criminaliteit in gaan. Het is ook van belang dat in zorgprogramma’s 

en uitstapprogramma’s voor slachtoffers van geweld en uitbuiting gewerkt wordt aan het ver-

minderen van kwetsbaarheid door meer perspectief en een betere toekomst. Of, met andere 

woorden, voorkomen dat (jonge) mensen opnieuw slachtoffer worden of opnieuw in de crimi-

naliteit belanden. 

Praktijk en onderzoek10 laten zien dat langdurig ernstig en structureel geweld vrijwel altijd leidt 

tot meervoudige complexe en domeinoverstijgende problemen. Aangezien de tweede lijn ge-

richt is op enkelvoudige problematiek is het beleidsantwoord op domeinoverstijgende proble-

men: ketensamenwerking. Hoewel er mooie voorbeelden zijn van ketensamenwerking, is onze 

ervaring dat ketensamenwerking helaas vaak suboptimaal is, vanwege wachtlijsten, budget- en 

subsidieplafonds, aanbestedingen (relevante zorg is bijvoorbeeld niet altijd ingekocht/beschik-

baar) en visieverschillen. Ook als er goede ketenafspraken zijn tussen organisaties en instanties, 

valt het niet altijd mee om optimaal afgestemde zorg te bieden aan individuele cliënten.

9 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning/maatregelen-tegen-ondermijnende-criminaliteit

10 Zie bijvoorbeeld de ACE-Studies uit de Verenigde Staten (Felitti, V.J. et al. (1998). The Adverse Childhood 

Experiences Study) en Nederland en de publicatie Wie zijn de meiden van Asja? 

Fier heeft de keten voor een belangrijk deel in huis – onder één dak – zodat we integrale hulp 

kunnen bieden vanuit integraal samengestelde teams. Teams die overigens samenwerken met 

andere (zorg)aanbieders, Veilig Thuis, de Jeugdbescherming, het onderwijs en het bedrijfsleven. 

De aard van ons werk maakt dat we ook nauw samenwerken met onze partners in het veilig-

heidsdomein: de politie, het Openbaar Ministerie, de Reclassering, het Stelsel Bewaken en Be-

veiligen en het Landelijk Expertisecentrum Eer Gerelateerd Geweld. Samenwerking vindt plaats 

rond concrete casussen maar ook in onderzoek- en innovatieprojecten. 

De kanttekening is hier op zijn plaats dat het steeds moeilijker is – om als aanbieder van schaars 

landelijk specialisme – integrale domeinoverstijgende zorg en adequate bescherming aan slachtof-

fers van geweld te bieden. De WMO, de GGZ en Jeugdhulp zijn lokaal en regionaal georganiseerd. 

In het kader van geweld in afhankelijkheidsrelaties zullen we er nadrukkelijk voor pleiten 

om - naast het concept ‘Ketensamenwerking’ - ook andere concepten uit te werken en deze 

beleidsmatig en financieel te verankeren. 

Fier had medio 2022 vierenzestig contracten! Al deze contracten waren noodzakelijk om – op 

landelijk en regionaal niveau – ons integrale concept en onze expertisefunctie te kunnen finan-

cieren. En het aantal contracten zal in de toekomst alleen nog maar verder toenemen. Het roept 

de vraag op of er in het huidige zorg- en veiligheidsstelsel eigenlijk nog plaats is voor schaars 

landelijk specialisme waar integraal en domeinoverstijgend gewerkt wordt?

Complexe domeinoverstijgende problemen vragen om integrale domeinoverstijgende hulp 

en veiligheid  én om integrale domeinoverstijgende financiering. Daar zullen we ons in de 

komende drie jaar hard voor maken. 

De meeste mensen met een zorgvraag hebben enkelvoudige problemen; eenvoudig of com-

plex. Een kleine groep mensen kampt met problemen op vrijwel alle levensterreinen. Door 

de inrichting van ons zorgsysteem moeten zij hun hulp ‘ophalen’ bij een groot aantal zorg-

aanbieders en instanties. We weten inmiddels dat dat niet werkt. Daarom pleit Fier er voor 

om de komende jaren in te zetten op het ontwikkelen van Top Integrale Zorg. Top Integrale 

Zorg vraagt om integraal beleid én om integrale domeinoverstijgende financiering. Bijvoor-

beeld via lumpsumfinanciering van een Top Integraal Behandelcentrum of via lumpsumfi-

nanciering van integrale domeinoverstijgende zorg.
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Onze ambitie? Ontwikkelen van Top Integrale Zorg (HIC), Bescherming (HS) & Onderwijs (IE) en een Top In-

tegraal Centrum voor mensen die kampen met de gevolgen van actueel geweld of geweld dat in het verleden 

heeft plaatsgevonden. Een centrum waarin alle expertise en deskundigheid aanwezig is die nodig is om het 

patroon van (kans)armoede, revictimisatie, recidive en intergenerationele overdracht te doorbreken. In een 

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

wordt gebruikgemaakt van de nieuwste nationale en internationale inzichten en samengewerkt met univer-

siteiten en gerenommeerde praktijkinstellingen. Het Top Integraal Centrum verwerft een leidende rol binnen 

haar vakgebied, onderzoekt en ontwikkelt nieuwe (integrale) methodieken. 

IN VIJF STAPPEN NAAR BETERE (JEUGD)HULP: ADVIES AAN DE STAATSSECRETARIS (in 2022)

1. Stop met slachtoffers van ernstig geweld eerst lokaal (of regionaal) te behandelen. Geef ze direct 

de nodige specialistische zorg11 en veiligheid die in gemeenten ontbreekt, dat voorkomt grotere 

ellende. 

2. Realiseer meer bijzondere vormen van veiligheid en bescherming die noodzakelijk zijn, in een 

kindvriendelijke, traumasensitieve en open setting; en in nauwe samenwerking met (gespeciali-

seerde diensten van) politie en OM, zoals we die bij Fier al jaren bieden. 

3. Maak geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) een zelfstandige behandeltitel. Zo kun je slachtof-

fers en hun gezinnen zonder belemmering van domeinafgrenzingen meteen echt helpen. 

4. Borg en financier topintegrale zorg voor geweldsslachtoffers op landelijk niveau en maak dat 

gemeenten en regio’s profiteren van de opgebouwde kennis. 

5. Ontwikkel topintegrale zorg dóór als krachtig alternatief voor de gesloten jeugdzorg. 

 

Top integrale zorg – zorg over domeinen en stelsels heen - vraagt om beleidsmatige en financiële uit-

werking. Met een groot aantal partijen hebben we de afgelopen jaren de (on)mogelijkheden van integraal 

domein overstijgend beleid en financiering onderzocht, onder meer: branche organisaties, centrumge-

meenten, de VNG, zorgverzekeraars, de JeugdAutoriteit, Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorgverzeke-

raars Nederland. Steeds liepen we aan tegen de beperkingen van de huidige (zorg)stelsels. Daarom pleit 

Fier voor een proeftuin waarin dilemma’s én oplossingen onderzocht kunnen worden voor integraal 

beleid, aanbod en financiering op het snijvlak van hoog specialistische zorg en adequate bescherming.

11 Zorg er voor dat in het voorliggende veld goed gesignaleerd en getriageerd wordt zodat direct de juiste (specialisti-

sche) zorg en bescherming ingezet kunnen worden er geen carrouselroute ontstaat waarin (jonge) mensen van de 

ene naar de andere zorgaanbieder worden verwezen.

5. Top Integrale Zorg: specialist in 
integraal werken
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6. Het expertisecentrum12

Als landelijk expertise- en behandelcentrum pakt Fier de handschoen op om een leidende 

positie in te nemen op haar vakgebied. De expertisefunctie van Fier is momenteel belegd bij 

verschillende groepen professionals, teams en afdelingen binnen Fier, denk hierbij aan vak-

groepen; expertisegroepen; de onderzoeksgroep van Fier; de onderzoeksgroep van het LSE; de 

onderzoeksgroep van het CKM; de Fier Academie, Spine13 en Chat met Fier. Synergiewinst is te 

behalen wanneer deze groepen en teams verbonden worden. Ten behoeve van die verbinding 

worden de verschillende expertisefuncties stap voor stap bijeengebracht in een expertis-

ecentrum. Het streven is om in de komende jaren toe te groeien naar een gezaghebbend 

expertisecentrum op het terrein van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA). 

Het expertisecentrum moet een plek zijn waar ‘iets gebeurt’. Een broedplaats waar onder-

zoek en doorbraakprojecten tot innovaties en vernieuwingen leiden. Waar Fier met andere 

zorgaanbieders, Zorg- en Veiligheidshuizen, politie, OM, het bedrijfsleven, het onderwijs, 

ministeries, gemeenten, zorgverzekeraars, hogescholen, universiteiten, kenniscentra en 

andere partners bouwt aan kennis, innovaties en vernieuwingen in de zorg. Waar maat-

schappelijke vraagstukken leidend zijn en waar we aan oplossingen werken voor kwetsbare 

groepen (jonge) mensen en gezinnen. 

Leidend zijn op je vakgebied betekent ook standpunten innemen, kleur bekennen. Naast onder-

zoek en innovaties heeft het expertisecentrum daarom ook als taak het maatschappelijk vraag-

stuk van geweld in de persoonlijke sfeer ‘op de agenda’ te houden van samenleving, politiek 

en overheid. Geweld in relaties is namelijk niet alleen een individueel probleem maar ook een 

urgent en hardnekkig maatschappelijk vraagstuk met grote (ondermijnende) gevolgen. Fier ziet 

het als haar verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan het terugdringen van geweld in 

onze samenleving. We willen niet dweilen met de kraan open.

12  Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrela-

ties. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende expertisefuncties van Fier.

13  Het Spine-team heeft als motto Making tech work against exploitation en richt zich op het ontwik-

kelen en gebruiken van technologie om enerzijds slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting 

te voorkomen en te beschermen en anderzijds om professionals te ondersteunen bij het helpen van 

slachtoffers. Daarbij wordt de technologie waar mogelijk beschikbaar gemaakt voor alle organisaties 

die strijden tegen mensenhandel. Spine neemt het voortouw in technologische projecten in de strijd 

tegen mensenhandel. Daarmee wil Spine ook de symbolische ruggengraat vormen voor alle partijen die 

innovatieve ideeën bedenken met hetzelfde doel voor ogen: een (online) wereld zonder uitbuiting.  

Misstanden aankaarten
Van oudsher kaart Fier onrecht, onderdrukking en misstanden aan. Het zijn in de regel steeds de 

meest kwetsbaren die slachtoffer worden. Vaak onzichtbaar voor de samenleving. Middels onze 

expertisefunctie gekoppeld aan ons landelijk zorgspecialisme, blijven wij aandacht vragen voor 

de meest kwetsbare doelgroepen, voor onrecht en misstanden. Wij geven een stem aan de kin-

deren en mensen die niet voor zichzelf kunnen of durven opkomen. Wij kaarten onverschillig-

heid, weeffouten en perverse prikkels aan in het (zorg)systeem; we vragen politieke daadkracht 

en jagen dit aan. Dat doen we onderbouwd, gedegen en met een heldere stem. 

Prioriteiten van het expertisecentrum
Het expertisecentrum heeft de ambitie om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een insti-

tuut dat zich richt op het terugdringen van geweld. Om daar te komen is de eerste stap het 

verbinden van de verschillende expertisegroepen die Fier rijk is. Op deze manier werken we toe 

naar een expertisecentrum waar in alle kennis-, expertise- en innovatiefuncties geïntegreerd 

zijn. De doelstellingen van het expertisecentrum zijn:

·	 bijdragen aan het blootleggen en aankaarten van maatschappelijke vraagstukken en mis-

standen op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties;

·	 het op duurzame en gefundeerde wijze versterken van het landelijk specialisme van Fier 

op het snijvlak van zorg en veiligheid, gericht is op het bieden van de best mogelijke zorg, 

behandeling aan, en bescherming van de doelgroep;

·	 Het delen van kennis en kunde, opdat organisaties en instanties die in Nederland werkzaam 

zijn met deze doelgroep kunnen profiteren van de ontwikkeling(en) binnen het expertise-

centrum.  

De expertisegroepen van het CKM, SPINE, het LSE en Fier verbinden zich aan het expertisecen-

trum en blijven op hun eigen thema autonoom werken op basis van een eigen opdracht. Het 

CKM richt zich op seksuele en criminele uitbuiting, SPINE op de ontwikkeling van technologie 

in de strijd tegen mensenhandel en seksueel geweld en het LSE op radicalisering en extremis-

me. De onderzoeksgroep van Fier richt zich op effectieve hulp op het snijvlak van zorg en vei-

ligheid. Er zal onderzocht worden hoe de vak- en expertisegroepen van Fier kunnen bijdragen 

aan c.q. geïntegreerd kunnen worden in het expertisecentrum.
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7. Het psychotraumacentrum14

Allereerst. De zorg staat bekend als een uiterst complex systeem en staat in nauwe verbinding 

met andere complexe systemen, zoals de samenleving die constant verandert. Vanuit professio-

nele, persoonlijke en maatschappelijke waarden, staan we voor de complexe opgave om de zorg 

toekomstbestendig en duurzaam te maken. We weten uit de complexiteitstheorie dat doen alsof 

complexe opgaven simpel zijn, slechts schijnoplossingen oplevert. Complexiteit en onzekerheid 

moet je niet ontkennen, maar juist omarmen als vertrekpunt voor een gezamenlijke, missie-ge-

dreven en lerende beweging’.15

We blijven onszelf de vraag stellen: kunnen we wat we doen beter doen? Ja, er is nog veel wat 

we beter kunnen doen. Bijvoorbeeld elkaar nog meer versterken. Hoe beter we elkaar weten te 

vinden, hoe meer we voor elkaar krijgen. Dat geldt op casusniveau maar ook voor samenwerking 

met verwijzers, voogden, ketenpartners … Wat het primair proces betreft, sluiten we de komende 

jaren aan bij ontwikkelingen en prioriteiten op landelijk en regionaal niveau omdat we samen 

meer kunnen bereiken.

Prioriteit 1 - alternatieven voor gesloten jeugdzorg en uithuisplaatsing
Als er twee ‘hete aardappelen’ zijn in de jeugd(zorg) dan zijn het wel uithuisplaatsingen en kin-

deren die in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst. Natuurlijk gebeurt dit niet zo maar. Toch 

kunnen en moeten we ons als (jeugd)zorg de vraag stellen welk aandeel we hier zelf in hebben. 

De documentaire Alicia (Stop de Carrousel) maakte indringend duidelijk dat we het als jeugdhulp 

niet altijd beter doen dan de ouders waar kinderen bij weggehaald zijn. We hebben het wél over 

moeilijke kinderen en moeilijke ouders maar niet over de institutionele verwaarlozing waar soms 

ook sprake van is. Daarom willen we de komende periode focussen op twee vragen. 

·	 Hoe kunnen we kinderen, ouders, gezinnen eerder, beter en intensiever ondersteunen zodat 

we voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst of eerder naar huis terug kunnen als ze 

uit huis zijn geplaatst? 

·	 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zelf geen kinderen doorplaatsen naar de gesloten 

jeugdzorg? 

Fier werkt ruim 20 jaar aan het High Intensive Care – High Safety – Intensive Education concept: 

een hoge mate van veiligheid en bescherming – vergelijkbaar met die in de JeugdzorgPlus - in 

14  Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrela-

ties. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de hulp die Fier biedt aan (jonge) mensen en gezinnen.

15  Complexity Thinking (skipr weekly; 14-8-2022)

een open kindvriendelijke setting. Nu de gesloten jeugdzorg de ambitie heeft uitgesproken om 

naar 0 gesloten plaatsingen te gaan, wil Fier het High Intensive Care – High Safety – Intensive 

Education concept als alternatief aanbieden voor jongeren die ernstig worden bedreigd, bescher-

ming en veiligheid nodig hebben (en vaak ‘losgeweekt’ moeten worden van ‘foute’ vrienden en 

‘foute’ netwerken). Samen met Sterk Huis en Levvel heeft Fier de afgelopen jaren stevig ingezet op 

de vraag wat we zelf anders moeten doen om de Carrousel te stoppen. De komende jaren zullen we 

deze vraag verder uitwerken: zowel zorginhoudelijk als wat de teams nodig hebben om deze ge-

specialiseerde zorg te kunnen bieden. Nieuwe inzichten verwerken we in onze zorgprogramma’s.

Nederland heeft geen traditie van gezinsopnames. Als ouders worden opgenomen voor behan-

deling dan worden kinderen elders ondergebracht. Kortom, een uithuisplaatsing. Van oudsher is 

één van de basisuitgangspunten van Fier dat ouders en kinderen niet gescheiden worden: als we 

een moeder opnemen, nemen we ook haar kind(eren) op. Fier ziet kinderen niet als ‘meereizende 

kinderen’, zoals kinderen wel worden aangeduid maar als ‘zelfstandige cliënten’. Immers, vanuit 

onderzoek en praktijk weten we dat als een ouder (moeder) vanwege geweld opgenomen wordt 

in een opvang-, beschermd wonen of behandelvoorziening niet alleen de moeder kampt met de 

gevolgen van geweld maar ook haar kind(eren) (evenals de vader van de kinderen / de partner 

van de moeder). Door zowel de ouder(s) als de kinderen hulp te bieden én aandacht te besteden 

aan ouderschap, opvoeding en ontwikkeling draagt Fier bij aan de instandhouding van gezinnen.

In 2021 is Fier gestart met Casa. Bij Casa gaat het enerzijds om gezinsbehandeling bij ‘risicovol ou-

derschap’. Anderzijds worden jonge kinderen met ernstige en complexe problemen, samen met 

hun ouder(s), broertjes en zusjes opgenomen. Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar worden nooit 

alleen, maar altijd samen met het hele gezin opgenomen. Het doel is het voorkomen van een uit-

huisplaatsing van een kind vanwege ouder-problematiek of kind-problematiek. 

Vanaf 2023 gaat Fier ook Gezinspsychiatrie bieden. Dit is een landelijke functie binnen het Lan-

delijk Transitie Arrangement Jeugd (LTA) en bedoeld  voor “gezinnen met hoogcomplexe proble-

men, waarbij meerdere gezinsleden (ouders en kinderen) een combinatie hebben van verschil-

lende psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen (werk, wonen, schulden, justitie), 

die elders niet adequaat gediagnosticeerd en/of behandeld kunnen worden. Binnen het gezin is 

er sprake van ontreddering of ontregeling van ouders, een instabiel opvoedklimaat, intergenera-

tionele overdracht van diverse psychische- en sociaal-maatschappelijke problemen en onveilig-

heid. Hierdoor dreigt de ontwikkeling van het kind ernstig (te worden) belemmerd en stagneert de 

ontwikkeling van het gezin”.
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In de komende drie jaar willen we de residentiële en klinische 7x24 uur zorg en de ambulan-

te zorg voor jongeren en gezinnen met complexe problemen steeds vaker integraal en afge-

stemd gaan aanbieden zodat een opname bijvoorbeeld een integraal onderdeel wordt van een 

ambulant traject, een opname van een jongere gecombineerd wordt met ambulante hulp aan 

het gezin.

Prioriteit 2 - behandeling van jongens met een geweldsachtergrond 
Voor jongens en mannen is disclosure nog moeilijker dan voor meisjes en vrouwen (en iedereen 

die zich hiermee identiticeert): voor het eerst vertellen dat je mishandelt, gebruikt, misbruikt of uit-

gebuit bent; dat je slachtoffer bent van geweld in de relationele sfeer. Bij het stereotype beeld van 

jongens en mannen past geen slachtofferschap. Jongens ervaren nog meer taboes dan meisjes. 

Jongens reageren soms met agressie wanneer professionals hun ervaringen met mishandeling, 

misbruik en uitbuiting willen bespreken. Te vaak krijgen deze jongens vervolgens diagnoses als 

antisociale persoonlijkheidsstoornis, oppositionele gedragsstoornis et cetera. In 2018 is Fier daar-

om een groep gestart voor jongens met een achtergrond van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

Ook voor jongens en (jonge) mannen streven we naar de best mogelijke hulp en bescherming. 

Er is echter relatief weinig kennis beschikbaar over de vraag hoe de hulp aan (jonge) mannen het 

beste vormgegeven kan worden. Daarom hebben we de afgelopen jaren – samen met andere 

expertisecentra - geïnvesteerd in onderzoek en methodiekontwikkeling. Verder wordt er gewerkt 

aan een zorgprogramma specifiek voor (jonge) mannen. In algemene zin is gendersensitief wer-

ken een belangrijk perspectief bij methodiek, kennis  en expertise ontwikkeling op het terrein van 

geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ook de komende jaren zullen we prioriteit blijven geven aan 

het ontwikkelen gendersensitieve zorg in het algemeen en hulp bij (de gevolgen van geweld) 

voor jongens en mannen in het bijzonder. 

Prioriteit 3 - participatie en talentontwikkeling 
De doelgroep van Fier staat op achterstand als het gaat over onderwijs, werk, maatschappelijke 

participatie. En fors ook. Ze hebben vaak geen werk, gaten in hun onderwijstraject, geen diplo-

ma’s, financiële problemen, een beperkt steunend sociaal netwerk, een negatief zelfbeeld en ern-

stige psychische problemen als gevolg van hun geweldservaringen, vaak al vroeg in hun jeugd. Bij 

Fier zetten we daarom alles op alles om deze beschadigde levens te herstellen. Dat kan alleen als 

we aan de slag gaan op alle levensterreinen. De problemen zijn vaak zo complex, dat het weinig 

zin heeft om één probleem aan te pakken en de rest te laten zitten. We zetten daarom in op én én 

én: we werken niet alleen aan problemen en trauma’s, maar ook aan scholing, een gezonde leefe-

stijl, sporten, stage lopen, met projecten aan de slag en werkervaring opdoen. Een leven zonder 

geweld opbouwen, gezonde relaties aangaan, een community om je heen creëren waarvan steun 

uitgaat. Wij bereiken dit met de unieke integrale en holistische aanpak van Fier. Alles gericht op 

een betere toekomst.16

Onderwijs versterkt het toekomstperspectief en heeft daardoor een sterk effect op de behandeling. 

Blooming Bakery en het L.A.P. Atelier bieden de mogelijkheid om (weer) praktijk- en werkerva-

ring op te doen in een veilige en leerzame omgeving. Achterliggend doel is om toe te leiden naar 

duurzaam werk en onderwijs op het hoogst mogelijke niveau en zo een springplank naar econo-

mische en sociale zelfredzaamheid te bieden. Ontdek je talenten. Wat vind je leuk? Waar ben je 

goed in? Waar word je blij van? 

Onderwijs. Diploma’s. Participatie. Werk. Talentontwikkeling. Minstens zo belangrijk als de be-

handeling van klachten, stoornissen en problemen. We weten het wel maar in de praktijk is het 

toch nog steeds moeilijk om écht integrale onderwijs-participatie-behandelprogramma’s neer 

te zetten. Het idee dat kinderen en jongeren eerst aan hun problemen moeten werken en dat het 

niet zo erg is om een jaartje over te slaan op school, is diep geworteld. Zowel in het onderwijs als 

in de hulpverlening. Praktijk en onderzoek laten een ander beeld zien. Jongeren willen niet al-

leen aan hun problemen maar ook aan hun toekomst werken. Sommige jongeren hebben zulke 

negatieve ervaringen met school dat – als we ze niet ondersteunen om (weer) plezier te krijgen 

in leren en ontwikkelen - ze waarschijnlijk nooit meer een opleiding gaan volgen. Bovendien 

belanden ‘probleemkinderen’ doorgaans op de laagste onderwijsniveaus, ongeacht de vraag of 

ze de capaciteiten hebben om op een hoger niveau onderwijs te volgen. Het HAVO-3 meisje 

dat door ‘loverboyproblematiek’ twee keer is blijven zitten in HAVO-3 en dús een herstart moet 

maken op MBO-1 niveau (het laagste onderwijsniveau dat we kennen in Nederland). Als we dit 

soort perverse prikkels willen doorbreken dan zal er (veel) meer aandacht uit moeten gaan 

naar onderwijs, participatie en talentontwikkeling in de zorg- en behandelprogramma’s. Dit 

is een belangrijke prioriteit voor de komende drie jaar. Zowel voor de residentiële en de klig-

nische zorgtrajecten als voor de ambulante zorgtrajecten.

16 Het concept ‘Positieve Gezondheid’ komt overeen met de integrale holistische benadering van Fier: “Men-

sen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit 

naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest 

een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat 

hun leven betekenisvol maakt.” Bron: https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/ 

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/
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Prioriteit 4 - regionale en landelijke positionering Fier
De komende periode zal de regionale en landelijke positionering van Fier veel aandacht vra-

gen. Als Fier willen we aansluiten bij en constructief meedenken en meewerken aan de huidige 

ontwikkelingen, zoals de Hervormingsagenda Jeugd  en het Toekomstscenario Kind en Gezins-

bescherming. Strategisch belangrijke thema’s zijn: 

·	 beleidsmatig en financieel beter positioneren van landelijke functies in de jeugdhulp en de 

volwassenenzorg.

·	 (h)erkenning van het specialisme van Fier op (boven)regionaal en landelijk niveau: gespeci-

aliseerde hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, hulp op het snijvlak van bescherming, 

veiligheid en zorg.

·	 (h)erkenning dat kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die een beroep doen op een 

landelijke (LTA/SVO) functie een vaak zeer complexe zorgvraag hebben – waar op regio-

naal niveau niet aan tegemoet gekomen kan worden - en dat dit om andere beleidsmatige, 

inhoudelijke en financiële randvoorwaarden vraagt. Zo kent een IC-afdeling een andere 

personele bezetting dan een reguliere verpleegafdeling bijvoorbeeld en heeft een landelijk 

brandwondencentrum naast het bieden van zeer gespecialiseerde zorg ook een kennis-

functie.

·	 complexe sector- en domeinoverstijgende problemen van (jonge) mensen en gezinnen vra-

gen om integrale sector- en domeinoverstijgende hulp (en integrale financiering), die in het 

huidige verkokerde stelsel niet adequaat te organiseren is.

Marianne van den Anker – Ombudsman in Rotterdam – wil korte metten maken met de 

‘lokettenjungle’: ‘Ik knip de mensen niet op’17

17  https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ik-knip-de-mensen-niet-op
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8. Medezeggenschap 

Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij Fier meedenkt, meehelpt en meebouwt aan 

Fier. Niet alleen de Raad van Bestuur, het management, de staf en cliënten maar ook de OR en 

de Cliëntenraad (CR) hebben een spilfunctie. De CR en de OR brengen belangrijke informatie 

in over alle lagen van de organisatie en de zorg. Zo ontstaat goed inzicht in wat er speelt.

	 Ideeën over wat goed is voor de bedrijfsvoering en voor de zorg ontstaan ook bij werkne-

mers en cliënten, gewoon in de alledaagse praktijk. Via de CR en de OR kan Fier van deze 

ideeën profiteren.

	 Door middel van medezeggenschap willen we zoveel mogelijk perspectieven betrekken bij 

de ontwikkeling van de hulpverlening en de bedrijfsvoering. 
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9. Dromen en uitdagingen: 
de Verenigde Veste 

De Veilige Veste II – het gerenoveerde voormalige kantoorgebouw in Capelle – is een thuis 

voor slachtoffers van huiselijk geweld, seksuele uitbuiting, mishandeling en andere vormen van 

geweld. Het is de gebouwde visie van Fier om slachtoffers niet te verstoppen, maar ze zichtbaar 

te helpen de weg in de maatschappij terug te vinden. Het is de veilige plek waar je terecht kan, 

waar je hulp krijgt, maar ook waar je tijdelijk kunt wonen. 

Het initiatief voor de Verenigde Veste, de tweede toren op het terrein, is de next level voor de 

verbinding met de maatschappij. Een uitwerking van de inclusieve samenleving. In onze droom 

worden onze drempels nóg lager om binnen te stappen én verlagen de we drempel voor ieder-

een om bij ons ook weer uit te stappen de maatschappij in. 

Tijd = Toekomst. De Verenigde Veste gaat verschillende facetten verenigen. Het wordt het 

portaal om binnen te stappen met een hulpvraag. Het is ook de plek waar we de opstap “naar 

buiten” organiseren. Met een open en toegankelijke begane grond, waar bedrijven terecht 

kunnen voor stageplekken. Waar je een kop koffie en lekker gebak krijgt uit de Blooming 

Bakery, waar mensen werkgelegenheid vinden. Maar waar ook in het gebouw ruimte ontstaat 

voor start-ups in de maatschappelijke sector, die zich aan ons concept willen verbinden. En 

als kers op de taart het aanbieden van woonruimte in het gebouw, om de stap naar zelf-

standigheid te laten beginnen met het eigen thuis. De tweede toren van de Verenigde Veste 

is vele verdiepingen hoger dan haar kleine zusje om maximale maatschappelijke impact te 

kunnen maken en zoveel als mogelijk functies bij elkaar te kunnen brengen. Wonen. Wer-

ken. Opleiden. Stages. Zorg. Innovatie. Innovatie. Onderzoek. Sociale ondernemingen.

Nu nog een droom. Maar we hebben de eerste stappen gezet op weg naar de realisatie. De Ver-

enigde Veste heeft al een ‘smoel’ gekregen. KAW architecten en Bouwgroep Dura Vermeer doen 

en denken ‘om niet’ mee. De gemeente Capelle aan den IJssel is enthousiast. Dit geeft energie! 

Nu nog een woningbouwvereniging bereid vinden die de realisatie ter hand wil nemen.
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10. Duurzaamheid

Voor Fier is duurzaamheid een richtinggevend thema; een overkoepelend concept dat al 

onze activiteiten met elkaar verbindt. We laten ons inspireren door de Sustainable Develop-

ment Goals en concepten als cradle to cradle en de circulaire economie. We kunnen en willen 

de zorg niet los zien van maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen. Als zorgaanbieder 

staan we midden in de samenleving, midden in de wereld. We willen bijdragen aan een recht-

vaardiger, duurzamere en mooiere wereld. Voor Fier betekent dit concreet dat we werken aan:

·	 Duurzame zorg & veiligheid.

·	 Duurzaam omgaan met medewerkers.

·	 Duurzame gebouwen.

·	 Duurzaam vervoer.

·	 Duurzaam omgaan met afval.

·	 Impulsen geven aan de circulaire economie.

Wat betreft duurzame zorg: wij streven naar zorg die ook op de lange termijn het verschil maakt 

zodat de (jonge) mensen die een beroep op ons doen écht een nieuwe start kunnen maken. 

Verleden heb je, aan je toekomst kun je zelf vorm geven.

De 17 Sustainable Development Goals 
Veel van de jongens en meisjes, de mannen en vrouwen die wij in zorg hebben, kampen met de 

gevolgen van misbruik, verwaarlozing, geweld, armoede, internationale conflicten en (burger)

oorlogen. Fier wil niet dweilen met de kraan open. Daarom staan we vierkant voor een socialere 

en rechtvaardiger wereld waarin zelfbeschikkingsrecht, ontplooiing en participatie vanzelfspre-

kend zijn voor ieder kind, iedere volwassene. De 17 wereldwijde doelen voor duurzame ontwik-

keling zijn een belangrijke richtlijn voor Fier. Deze richten zich onder meer op het uitbannen 

van armoede, op kwalitatief goed onderwijs, op gender gelijkheid, op vrede en rechtvaardigheid. 

Ook voor Nederland zijn deze doelen actueel. En zeker voor de doelgroep van Fier. Een substan-

tieel deel onze doelgroep heeft een aanzienlijke kans zonder startkwalificatie het onderwijs te 

verlaten, langdurig afhankelijk te worden van een uitkering, geen werk te vinden of periodes 

van langdurige armoede en schulden te kennen. In het verlengde hiervan blijven zij meer dan 

gemiddeld kwetsbaar voor onrecht, misbruik, uitbuiting, intimidatie en geweld. Hulp bij proble-

men, klachten, stoornissen en beperkingen is belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is het om 

mensen op weg te helpen met een diploma, participatie, een baan en financiële zelfstandigheid.
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11. En dan nog dit...

·	 Fier is ook werkgever en draagt bij aan hoogwaardige werkgelegenheid, vanzelfsprekend 

binnen een veilige werkomgeving. 

·	 Fier is praktijkopleider van de opleidingen voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, 

psychotherapeuten en verpleegkundig specialisten.

·	 Fier biedt ieder jaar aan 24 HBO studenten, 7 WO studenten en 18 MBO studenten een sta-

geplaats.

·	 162 vrijwilligers ondersteunen de clienten van Fier als maatje, huiswerkbegeleider, docent in 

de summerschool et cetera.

·	 Het werk van Fier wordt ieder jaar gesteund door een groot aantal fondsen, bedrijven en 

serviceclubs, waar onder de Nationale Postcode Loterij.

·	 De Rijksoverheid investeert in onderzoeks- en innovatieprojecten bij Fier.

·	 Fier is regelmatig in het nieuws, landelijk en regionaal: vanwege het belang van blijvende 

aanfdacht voor geweld in afhankelijkheidsrelaties en agendasetting.

·	 Tweede Kamerleden komen regelmatig op werkbezoek.

·	 Fier vindt het belangrijk goed ingebed te zijn in de samenleving. Geweld is niet van Fier 

maar van ons allemaal. Daarom zullen we mensen blijven verbinden aan Fier; aan onze 

missie om geweld te voorkomen, te stoppen en hulp te bieden bij de gevolgen van geweld.
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De meest voorname ontwikkelingen voor aankomende jaren binnen het expertisecentrum:

1. Het onderzoeksteam
Aankomende jaren wordt ingezet op het meten van de effectiviteit van de zorgprogramma’s 

binnen Fier en de werkwijze van het LSE, wordt kennis op grote schaal gedeeld met (eerstelijns) 

professionals, wordt gewerkt aan digitale innovaties in de aanpak van seksueel geweld, seksuele 

uitbuiting en criminele uitbuiting. Ook zet Fier in op onderzoek om trends en ontwikkelingen 

binnen geweld in afhankelijk-heidsrelaties niet alleen in kaart te brengen, maar ook breed te delen 

opdat er een krachtig antwoord komt. Hierbij wordt gelet op analoge en digitale ontwikkelingen. 

2. De Fier Academy 
Delen van kennis met andere organisaties en instanties die werken met dezelfde doelgroep. Hier-

toe wordt de Fier Academy ondergebracht in het expertisecentrum en wordt op basis van de op-

gedane kennis doelgericht gewerkt aan onderbouwde en kwalitatief hoogstaande trainingen en 

opleidingen voor externen. 

3. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
Het CKM-team heeft de afgelopen jaren criminele uitbuiting op de politieke agenda gezet middels 

baanbrekende onderzoeken. De komende drie jaar wordt onder meer gewerkt aan innovaties om 

slachtoffers eerder te herkennen, te erkennen en adequate bescherming en zorg te bieden. 

Het CKM zal zich aankomende jaren naast seksuele uitbuiting, richten op criminele uitbuiting 

met het doel bij te dragen aan een verstevigde aanpak op politiek en maatschappelijk niveau. 

4. Het chat-team
De anonieme online hulpverlening, Chat met Fier, bouwt aan een nieuwe chatapplicatie om 

middels innovatieve techniek hulp, zorg en veiligheid te bieden aan de grote groep onzichtbare 

slachtoffers van geweld die Nederland kent. Dit geeft ook de mogelijkheid om met andere aanbie-

ders, zoals EOKM en CSG, nog nauwer te gaan samenwerken.

5. Het digitale team (Spine)
Het digitale team van het expertisecentrum werkt aan digitale innovaties om de digitale veilig-

heidsvraagstukken en zorgvraagstukken het hoofd te kunnen bieden, zodat slachtoffers zich ook 

digitaal beschermd weten en digitale zorg en bescherming binnen handbereik is. 

Spine zet in op de online outreach, waarbij het doel is om slachtoffers middels technologie in een 

vroegtijdig stadium proactief te signaleren en hulp aan te bieden.

6. Het Landelijk Steunpunt Extremisme
Het LSE is een cruciaal onderdeel van de landelijk infrastructuur voor contraterrorisme en -ex-

tremisme (CTE). Het LSE wil in de komende drie jaar een stevige en robuuste positie verwerven 

als landelijk kennis- en expertisecentrum voor het omgaan met personen betrokken bij extre-

misme. Uitgangspunt daarbij is het lemniscaat waarin onderzoek en praktijk elkaar voeden. In 

dit kader zullen de huidige taken van het LSE door worden ontwikkeld en geprofessionaliseerd:

·	 ontwikkelen van duidings- en begeleidingsmethodieken voor personen die betrokken zijn 

bij extremisme.

·	 een taak om het lokale veld in positie te brengen om zelfstandig te opereren en zichzelf ver-

der te ontwikkelen (implementatie).

·	 bijdragen aan borging en verbetering van kwaliteit.

Dienstverlening:

·	 het LSE heeft een publieke taak om de partners in het werkveld te ondersteunen bij het om-

gaan met personen die mogelijk een dreiging vormen voor de nationale veiligheid.

·	 passende dienstverlening: uitgangspunt is dat het LSE betrokken is bij casuïstiek wanneer 

noodzakelijk en afschaalt zodra mogelijk.

·	 trajectadvies en kennisdeling, juist bij nieuwe ontwikkelingen. 

Kennisontwikkeling

·	 De kennisontwikkeling verschuift van methodiekontwikkeling naar het leggen van een ste-

vig kennisfundament onder de persoonsgericht aanpak op het snijvlak van zorg en nationale 

veiligheid, in samenwerking met hogescholen en universiteiten. 

·	 In onderzoek ligt de nadruk op ontwikkeling en validering van methodieken en interventies. 

Er zijn handreikingen en wetenschappelijke publicaties uitgekomen die aansluiten bij de 

behoeften van het veld. 

Het LSE vervult een belangrijke publieke taak en verdient een stevige inbedding in de CTE-stra-

tegie. Er is een intentie tot meerjarige financiering. Het LSE opereert op het snijvlak van zorg en 

nationale veiligheid. Dit vraagt een mate van autonomie in de operationele besluitvorming en 

flexibele bedrijfsmatige kaders, vastgelegd in heldere afspraken. Fier en de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben periodiek strategisch overleg over de hoofd-

lijnen van de koers van het LSE.

Bijlage I - Het expertisecentrum: prioriteiten voor de komende drie jaar
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De hoog specialistische jeugdhulpaanbieders in Friesland hebben samen met Sociaal Domein 

Fryslân (SDF) de volgende innovatielijnen vastgesteld: vroegsignalering & traumasensitief wer-

ken; verklarende analyse & wrap-around care / gezinshulp. Fier zal vanaf 2023 - samen met de 

andere systeemaanbieders in Friesland en SDF – invulling geven aan deze innovatielijnen. Een 

andere belangrijke ontwikkeling is  MDA++.

Vroegsignalering en traumasensitief werken
Uit onderzoek naar minderjarigen in de hoog specialistische jeugdhulp in Friesland, komt naar 

voren dat in 80% van de jeugdigen vroegsignalering en het eerder inzetten van meer gespecia-

liseerd aanbod erger had kunnen voorkomen. Ook uit de evaluatie van Team Toegang blijkt dat 

kinderen en jeugdigen vaak ‘te laat’ in beeld komen waardoor de complexiteit van problematiek 

(onnodig) toeneemt. Het is noodzaak om risicovolle signalen tijdig te herkennen zodat door 

inzet van passende zorg op het juiste moment wordt voorkomen dat problematiek verergert. 

Vroegsignalering ziet niet alleen op de bovenliggende zichtbare problemen maar ook op de 

onderliggende in stand houdende problemen (adverse childhood experiences en traumatische 

ervaringen). 

Verklarende analyse & wraparound care18 / gezinshulp
Om passende zorg in te zetten is het van belang om niet alleen naar de problematiek van het 

kind te kijken, maar breed naar het gezin en de context te kijken. Een instrument dat helpt dit in 

heel Friesland op een vergelijkbare en kwalitatief goede wijze te doen is de verklarende analyse. 

Op basis van de verklarende analyse kan worden bepaald welke zorg of ondersteuning het best 

passend is voor het kind of het gezin en in welke volgorde. Dit kan gaan om ondersteuning 

voor de problematiek van een kind, van de ouders of in het bredere sociale domein (o.a. wonen, 

schulden, welzijn, armoede en onderwijs). 

18 Wraparound Care is geen gestandaardiseerde methodiek of interventie maar een werkwijze die op 

maat kan worden ingevuld en waarin de eigen kracht van het gezin centraal staat. Informele en 

formele zorg worden gecombineerd met één hulpverlener én coördinator, één cliëntsysteem en één 

plan. Daarbij geldt dat de hulpverlener het probleem niet zelf moet proberen op te lossen maar de 

gezinsleden moet leren en ondersteunen om zelfredzaam te zijn. Voor deze vorm van begeleiding is 

goede samenwerking met verschillende instanties noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat de 

gezinswerker het sociale netwerk en vrijwilligers inzet voor het oplossen van problemen.

Een specifiek aandachtspunt hierin is dat uit onderzoek blijkt dat in 72% van de casussen er 

ondersteuning aan ouders of gezin wenselijk is. We bieden nu vaak zorg aan kinderen en jeug-

digen terwijl (een deel van) de oplossing in het ondersteunen van het gezin zit. Dit gaat verder 

dan de inzet van jeugdhulp gericht op het ‘systeem’, ook de volwassenzorg (GGZ, VG en ver-

slavingszorg) en ondersteuning van de gemeentelijke domeinen (Schuldhulpverlening, Wmo, 

Participatie) zijn van belang. Het opzetten van integrale gezinshulp is daarom cruciaal om de 

zorgketen te verbeteren.

Multidisciplinaire aanpak ++
Het  MDA++ Friesland is een samenwerkingsverband voor een systeemgerichte, multidis-

ciplinaire, intersectorale en specialistische aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk 

geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Deze multidisciplinaire aanpak is bedoeld 

voor de meest ernstige en hardnekkige zaken van huiselijk geweld, kindermishandeling en 

seksueel geweld in Friesland. Fier is actief betrokken bij de doorontwikkeling van het MDA++. 

In het MDA++ werken een aantal organisaties samen om het geweld te stoppen en behandeling 

te bieden voor herstel zodat de vicieuze cirkel van geweld, dat voor door de generaties heen 

doorgaat, doorbroken wordt. De werkwijze richt zich op alle betrokkenen, de slachtoffers, de 

plegers en de kinderen als getuige van het huiselijk geweld. Het samenwerkingsverband bestaat 

al vanaf 2011.

MDA++ betekent intensieve samenwerking op maat. Per casus kijkt het MDA++ team altijd sa-

men met de betrokkenen aan tafel welke hulpverlening nodig is om het patroon van geweld en 

verwaarlozing te doorbreken en de gevolgen zo nodig te behandelen. Vanaf het eerste moment 

praten de gezinsleden mee over de aanpak. Het MDA++ blijft zo lang als nodig bij het gezin 

betrokken; het is pas klaar als het klaar is. 

MST-CAN
Wanneer is voldaan aan de voorwaarden van de subsidie en de samenwerkingsafspraken met 

ketenpartners in Friesland, wordt in samenwerking met GGZ Friesland gestart met MST-CAN. 

De implementatie is gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek waarvoor data worden aan-

geleverd. MST-CAN staat voor  Multi Systeem therapie voor kindermishandeling en verwaarlo-

zing. Deze vorm van behandeling richt zich op gezinnen met kinderen tussen de 6 en 18 jaar. 

Bijlage II - Psychotraumacentrum & geweld in afhankelijkheidsrelaties in 
Friesland: prioriteiten voor de komende drie jaar 
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MST-CAN is een multimodale behandeling waarbij op verschillende niveaus parallelle interven-

ties gepleegd worden. De duur van de behandeling is 6 tot 9 maanden. De behandeling is gericht op 

het stoppen van kindermishandeling en verwaarlozing en het veilig kunnen opgroeien bij ouders. 

De behandeling is outreachend. Alle gezinsleden worden betrokken. Er worden evidence-based 

behandelingen toegepast voor psychiatrische problematiek. 

Jeugd met onbegrepen seksueel grensoverschrijdend gedrag
Om de verbinding tussen grensoverschrijdende ervaringen – van slachtofferschap naar  ple-

gergedrag -  te doorbreken wordt ingezet op diagnostiek en behandeling voor jeugdige plegers 

en hun gezinsleden. De reeds ontwikkelde interventie wordt doorontwikkeld en gekoppeld aan 

wetenschappelijk onderzoek om zicht te krijgen op de werkzaamheid en de effectiviteit van de 

interventie. 



STRATEGIENOTA 2023 - 2026 | 22FIER & OMDENKEN

In Rotterdam-Rijnmond ligt de prioriteit bij vier ontwikkelingen. 

1. Filomena
In het Rotterdamse zorglandschap breiden we de samenwerking met onze ketenpartners steeds 

verder uit om aan duurzame oplossingen te werken met kinderen, jongvolwassen en gezinnen. 

De komende drie jaar wil Fier stevig inzetten op Filomena.

Een bundeling van krachten en specialisaties onder één dak om geweldsituaties te doorbre-

ken en duurzame veiligheid te verbeteren. Dat is Filomena, het Centrum huiselijk geweld en 

kindermishandeling (CHG&K) in Rotterdam-Rijnmond. Slachtoffers van complex huiselijk 

geweld en kindermishandeling zoals intieme terreur of geweld met letsel, seksueel geweld 

en trauma als gevolg, krijgen bij Filomena de hulp die zij nodig hebben. Er wordt nauw 

samengewerkt met instanties zoals het Centrum Seksueel Geweld, politie, ziekenhuizen en 

andere partners; waaronder Fier. Filomena richt zich op diegenen die te maken hebben met 

de meest heftige en ernstige vormen van geweld. Denk aan letsel, verkrachting en ook intie-

me terreur waarbij controle en macht (al dan niet met wapens) aan de orde is. Op één locatie 

wordt er gewerkt aan veiligheid, lichamelijk (forensisch) onderzoek, medische behandeling, 

intensieve begeleiding en traumabehandeling. Het Centrum Seksueel Geweld bevindt zich 

op dezelfde locatie zodat er korte lijnen zijn. 

Betekenisvol is onze rol in het Rotterdamse Jeugdhulpstelsel, waar we met Filomena gecontrac-

teerd zijn om in 2023 een stedelijke Hub op te zetten voor Jeugd GGZ én multidisciplinaire hulp 

aan kinderen en gezinnen die te maken hebben (met de gevolgen van) huiselijk geweld en kin-

dermishandeling. Naast onze kennis en expertise op het terrein van geweld in afhankelijkheids-

relaties, is Fier verantwoordelijk voor de (jeugd)ggz. Dit wordt vormgegeven vanuit het Psycho- 

traumacentrum van Fier. De gloednieuwe locatie van Filomena in het centrum van de stad 

wordt het fysieke knooppunt van de Hub waar ook het Wijkteam, de POH, Centrum Jeugd & Ge-

zin en huisartsen hun werkplek vinden om gezamenlijk, de kernfuncties en het dienstenaanbod 

van de Hub te leveren. Filomena levert de werkplekken voor de Hub, Fier traumabehandeling 

voor jeugd en volwassenen. Samen bouwen we met de lokale (wijk)partners, gespecialiseerde 

jeugdhulp aanbieders én partners uit het veiligheidsdomein aan een integrale JGGZ aanpak.  

2. Huiselijk geweld arrangementen
Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld én kinder-

mishandeling in de regio van centrumgemeente Rotterdam (2020) en constateerde dat verbe-

teringen nodig zijn. Eén van de verbeterrichtingen is om een integraal huiselijk geweldarran-

gement te ontwikkelen voor gezinnen waar huiselijk geweld speelt. In het huidige stelsel lukt 

het niet om integraal zorg en ondersteuning te bieden aan gezinnen als geheel. Het huidige 

Wmo-arrangementenmodel biedt onvoldoende antwoord in casuïstiek huiselijk geweld en kin-

dermishandeling. De zorg is gefragmenteerd, schotten moeten doorbroken worden. Ouders 

kunnen een beroep doen op én indicaties aanvragen voor de Wmo, de Wlz, de Zorgverzekering 

of forensische zorg. Voor kinderen zijn indicaties nodig voor jeugdhulp en j-ggz. Maatrege-

len voor jeugdbescherming, in het strafrecht, voor een huisverbod of voorwaarden en toezicht 

lopen daarnaast. Om integraal hulp te kunnen bieden, regie en goed afgestemde interventies 

mogelijk te maken ontwikkelt de gemeente met haar partners Huiselijk Geweld arrangementen. 

In het nieuwe huiselijk geweldarrangement wordt een combinatie gevormd van Jeugdhulp en 

Wmo- maatwerkondersteuning, zodat één professionele aanbieder het hele gezin kan helpen. 

Centraal staat de veiligheid van de gezinsleden. Naast hulp bij het herstellen en bestendigen van 

de veiligheid binnen het gezin kunnen ook andere specifieke elementen onderdeel uitmaken 

van een huiselijk geweldarrangement, zoals duurzame veiligheid, herstel en systeemdynamiek. 

De gemeente ontwikkelt de arrangementen met gecontracteerde zorgpartners, waaronder Fier. 

3. Fier: jeugdzorgaanbieder in Rotterdam-Rijnmond 
In 2022 sloot Fier haar eerste lokale inkoopcontract voor het leveren van jeugdhulp en JGGZ 

in Rotterdam. Hiermee kan Fier direct hulp bieden bij beginnende problemen en wachtlijsten, 

plus verergering van problemen te voorkomen. Dit contract wordt in 2023 opgevolgd met drie-

jarig jeugdzorgcontract voor wijkgericht werken. Wijkgericht werken maakt onderdeel uit van 

de transformatie in het Rotterdamse Jeugdhulpstelsel met ‘hulp dichtbij’. De hulp duurt zo kort 

mogelijk en zo lang als nodig, zo dicht mogelijk bij het gezin via wijkgericht werken. De wijken 

rondom de locaties van Fier zijn onze focusgebieden. Dat betekent ook dat we JGGZ kunnen 

toevoegen in onze locaties voor Crisisopvang en Beschermd Wonen voor slachtoffers van Hui-

selijk Geweld en Kindermishandeling. Een lang gekoesterde wens waarmee we ook hier onze 

integrale zorgprogramma’s volledig kunnen implementeren. 

Opschalen van jeugdzorg en gezinsgerichte hulp is mogelijk via de Hub voor multidisciplinaire 

JGGZ in de stad Rotterdam, de lokale Huiselijk Geweld Arrangementen voor gezinnen, regiona-

Bijlage III - Psychotraumacentrum en het Kinder- & Jeugdtraumacentrum in 
Rotterdam-Rijnmond: Prioriteiten voor de komende drie jaar



STRATEGIENOTA 2023 - 2026 | 23FIER & OMDENKEN

le samenwerking of de landelijk specialistische functies van Fier voor JGGZ én gezinnen. 

4. Fier: aanbieder van jeugd-ggz & volwassenen-ggz in Rotterdam-Rijnmond; 
PTC en KJTC
In de regio Rotterdam-Rijnmond werken 12 gemeenten samen in de inkoop van meer gespeci-

aliseerde jeugdhulp en JGGZ in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). 

Het gaat hierbij om bovenlokale functies voor specialistische jeugdhulp die door een beperkt 

aantal gecontracteerde systeemaanbieders wordt geleverd. De systeemaanbieders leveren als 

hoofdaannemer de jeugdhulp en JGGZ diensten op alle domeinen en van pleegzorg tot crisis-

zorg. Via samenwerking en onder-aanneming werken zij samen met specialistische zorgaan-

bieders. Fier gaat vanaf 2023 de samenwerking aan met Enver om specialistische zorg te bieden 

bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.
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De verankering van Fier in de maatschappij  is van groot belang voor het toekomstperspectief van onze cliënten. Door 

het netwerk van samenwerkingspartners (vrijwilligers, bedrijven en gemeente) dat verbonden is aan Fier steeds meer 

te laten groeien en te verduurzamen, bieden we onze cliënten de beste kans op een veilige en blijvende terugkeer in de 

maatschappij. Daarmee komen we telkens een stap dichterbij het doorbreken van de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid en 

geweld, en bij het creëren van kansen voor hen die dat het hardst nodig hebben.

Binnen Fier zijn we vanaf begin 2020 gestart met Fier Community, een groep betrokken mensen/professionals die hun 

talent en expertise willen delen met de cliënten van Fier (positive influencers). Waar we voorheen binnen Fier ook al veel 

met vrijwilligers werkten, die vooral als maatje of big sister werden ingezet, is de visie achter Fier Community om een 

year-round programma van ondersteunende en leerzame workshops, dagbesteding, ontspanning en sport aan te bie-

den aan de cliënten, geïntegreerd in het zorgprogramma en afgestemd op de leerdoelen. Met een dergelijk programma 

bedienen we cliënten doelgerichter, door ze skills te leren waar ze echt iets aan hebben in de praktijk, ze ontspanning te 

bieden, ze actief te krijgen, ze een gezonde leefstijl te leren. Dit zijn allemaal factoren waarvan bekend is dat ze wezenlijk 

bijdragen aan welzijn en gemoedstoestand. Voor de vrijwilligers van Fier betekent dit dat er naast het maatjestraject veel 

meer opties zijn om bij te dragen, waarbij er rekening gehouden wordt met wat iedere individuele vrijwilliger te bieden 

heeft. Dit zorgt voor een meer duurzame verbinding en het creëren en behouden van vrijwillige energie: de vrijwilliger 

voelt zich gezien en gewaardeerd en draagt wezenlijk bij. Momenteel leveren vrijwilligers vanuit Fier Community onder 

andere op de volgende gebieden ondersteuning aan onze cliënten:

·	 Begeleiding van cliënten in Blooming Bakery (bakmaatje, taalmaatje);

·	 Workshops rond financiën, budgetteren en schulden georganiseerd door een groep vrijwilligers die is opgeleid door 

onze samenwerkingspartner JIP;

·	 Taalondersteuning door vrijwilligers die worden opgeleid door onze samenwerkings-partner Stichting Lezen en 

Schrijven. Toepassing gebeurt in de praktijk in Blooming Bakery en in één op één begeleiding;

·	 Workshops rond het thema hechting van moeder en kind, verzorgd in samenwerking met een vrijwilliger die gespe-

cialiseerd is op dit terrein, en met ondersteuning vanuit Fier Community;

·	 Kinderactiviteiten ter ondersteuning van (jonge) kinderen, door middel van verhalen vertellen, toneel, spelletjes, cre-

ativiteit: ontwikkeling, zelfredzaamheid, spel & ontspanning;

·	 Maatjes: één op één koppeling tussen een vrijwilliger en een cliënt, met als doel het leren aangaan van gezonde sociale 

relaties, angsten overkomen en hechting;

·	 Huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij examens;

·	 Motivators, zoals een steuntje in de rug bij het doen van een opleiding, het maken van een planning en dergelijke;

·	 Ondersteuning bij solliciteren;

·	 Het delen van kennis tijdens de Summerschool.

Bijlage IV - Participatie & talentontwikkeling: de 
Fier Community
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Vergaande versnippering van contracten, subsidies en aanbevelingen
Fier is waardegedreven. Dat wil zeggen dat we de mens centraal stellen en integraal sector- en 

domeinoverstijgend werken. 

In de kern heeft Fier niet meer dan vijf producten. Voor deze vijf producten heeft Fier bijna 70 

contracten met een groot aantal financiers verspreid over diverse sectoren en domeinen. Fier 

onderhandelt hierdoor niet alleen met een groot aantal financiers over een nog groter aantal 

contracten maar moet ook aan alle wet- en regelgeving voldoen die per sector en per domein 

verschillend is.

Versimpelen en vereenvoudigen 
Onze inzet is om te versimpelen en te vereenvoudigen:

·	 vereenvoudiging van de financieringsstromen en terugdringen van de administratieve las-

ten door bijvoorbeeld collectief opdrachtgeverschap, waarbij financiers dezelfde tarieven 

betalen en dezelfde eisen stellen voor hetzelfde aanbod;

·	 lumpsum financiering voor integraal en samenhangend aanbod (hier kan ervaring mee 

worden opgedaan in een proeftuin bijvoorbeeld).

Too little, too late 
Vanuit het perspectief van de jongeren waar wij mee werken krijgen ze te lang te lichte hulp en 

komt adequate hulp (veel) te laat. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Zonder 

uitputtend te zijn: 

·	 Aanbestedingen richten zich op grote systeemaanbieders en er wordt van uitgegaan dat 

grote systeemaanbieders de aanbieders van schaars specialisme/zeer gespecialiseerde hulp 

inzetten als dat nodig is c.q. naar deze aanbieders doorverwijzen. In de praktijk gebeurt dat 

niet (budgetten van systeemaanbieders zijn krap en worden gebruikt om eigen aanbod 

overeind te houden). Gevolg: geen passend aanbod (too little) of de grote systeemaanbieders 

verwijzen pas als ze er zelf echt niet meer uitkomen (too late). Ons statement is dat jeugd-

hulpregio’s niet alleen systeemaanbieders moeten inkopen maar ook schaars specialisme. 

We vroegen de ombudsmannen om (ook) hierin te acteren. Casuïstiek onderstreept deze 

praktijk: de inefficiency ervan (zowel qua kosten als qua hulpverlening) en de schade die het 

aanricht aan jongeren en gezinnen.

·	 Complexe meervoudige problematiek vraagt om de inzet van expertise uit verschillende 

domeinen. Integrale afgestemde en sector- en domeinoverstijgende hulp dus. Doorgaans 

wordt ketensamenwerking gezien als ‘oplossing’ voor dit vraagstuk. Dit is echter vaak niet 

haalbaar in het huidige verkokerde systeem door wachtlijsten, budgetplafonds en dergelijke. 

Hierdoor lukt het zelden om in de keten samenhangende hulp te bieden met als gevolg dat 

successen op het ene terrein onderuit worden gehaald door problemen en faalervaringen 

op het andere terrein. We moeten naar andere oplossingen zoeken zoals de keten onder 1 

dak en integrale bekostiging of een vorm van populatiebekostiging. Ook dit aspect zou dui-

delijk moeten worden vanuit de casuïstiek.

 

Wat is nodig:
·	 Integrale domeinoverstijgende zorg (en integrale domeinoverstijgende financiering) mo-

gelijk maken voor jongeren (en hun gezinnen) die op vrijwel alle levensterreinen in de pro-

blemen zijn gekomen.

·	 Niet alleen systeemaanbieders maar ook schaars specialisme (regionaal) contracteren (en in 

lijn hiermee stoppen met het opwerpen van barrières voor gespecialiseerde zorg en zorg-

dragen voor adequate triage).

Bijlage V - Nadere uitwerking regionale en 
landelijke positionering
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Om de zorginhoudelijke ambities te kunnen verwezenlijken is noodzakelijk dat ook de bedrijfs-

voering op een (nog) hoger plan komt. De bedrijfsvoering is een samenspel van het verant-

woordelijke lijnmanagement en de ondersteunende afdelingen en wordt zo optimaal mogelijk 

ondersteund door de automatisering. De afgelopen jaren zijn hierin al de nodige stappen gezet, 

onder andere rond de implementatie van het ECD en User, maar de uitdagingen zijn ook toege-

nomen. Voor de komende jaren zien wij de volgende speerpunten:

·	 Doorontwikkeling en optimalisering ECD, in samenwerking met leverancier en GVU. Het 

waar mogelijk vereenvoudigen van de inrichting. Het gebruiksvriendelijker maken van het 

ECD en de samenwerking met andere applicaties. Hierbij onder meer te denken aan het 

ontwikkelen en implementeren van een (agenda) app. Het beter ondersteunen van e-Health 

en vragenlijsten die het zorgproces monitoren en ondersteunen (o.a. ROM) en het optima-

liseren van het nieuwe ZorgprestatieModel, zowel in het operationele proces als inzake pro-

ductieregistratie en declaratie. 

·	 Het zoveel mogelijk vereenvoudigen en standaardiseren van het zorgregistratie en declara-

tieproces, zowel voor de reguliere financieringen als voor de niet reguliere financieringen 

(waaronder onder-aanneming). Vanwege het stelsel heeft Fier met veel verschillende finan-

cieringen te maken voor min of meer vergelijkbare zorg. De inzet is er op gericht om de 

afspraken met die financiers zoveel mogelijk gelijk te schakelen zowel wat betreft tarieven 

als de randvoorwaarden. Daarbij dienen de fricties op de grensvlakken in het stelsel zoveel 

mogelijk te worden verminderd. Voor niet reguliere financieringen en onder-aannemingen 

zetten wij in op het zoveel mogelijk standaardiseren van het proces, de contracten, (product)

tarieven en randvoorwaarden. Zodat ook maatwerk op een standaardmanier kan worden 

geleverd en fricties, vertragingen en onduidelijkheden worden voorkomen. 

·	 Verdere implementatie van BI ondersteuning met behulp van ValueCare; zowel voor de 

monitoring en signaleringen op de processen als de benodigde stuurinformatie die a-tem-

po wordt ontleend aan de bronsystemen (ECD, HR systeem en financieel systeem).

·	 Implementeren van een nieuw financieel systeem met daaraan verbonden ambities om 

nieuwe onderdelen hieraan toe te voegen: met name projectadministratie en projectma-

nagement, contractmanagement (inkoop) en CRM voor het relatie en Contractbeheer aan 

de verkoopkant.

·	 Het implementeren van een roosterplanningssysteem dat naast de basisfunctionaliteit voor 

de planning ook mogelijkheden biedt om de verwerking van de gerealiseerde roosters in het 

HRM systeem (o.a. verloning en verlof registratie) als in het financieel systeem (toerekening 

van kosten aan het juiste project of bedrijfsonderdeel) kan ondersteunen, alsmede het beno-

digde capaciteitsmanagement.

·	 Het inrichten en doorontwikkelen van de compliance functie die ons in staat stelt om aan 

onze financiers aan te tonen dat de verantwoorde zorgprestaties daadwerkelijk zijn geleverd 

en juist worden verantwoord en gedeclareerd. Deze compliance functie is er op gericht dat 

de compliance steunt op de interne beheersing in de processen en de geautomatiseerde 

systemen. De compliance dient automatisch voort te vloeien uit goed ingerichte processen 

en systemen waarbij extra aanvullende registraties en controles (zoveel mogelijk) overbodig 

zijn.

·	 Investeren in een optimale samenwerking tussen medewerkers en management van het 

primair proces enerzijds en de ondersteunende afdelingen anderzijds. Onder meer door 

inzet van de reeds aangestelde liaison officer en trainingsmodules voor medewerkers en 

teamleiders.

Een belangrijk deel van de genoemde speerpunten is in 2022 reeds in gang gezet, maar deze 

speerpunten zullen de komende jaren nog veel aandacht vragen. 

De ingewikkelde financieringen waar Fier mee te maken heeft, de voortdurende ontwikkelin-

gen daarin, alsook de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en de beperkte financiële mid-

delen maken het noodzakelijk dat de bedrijfsvoering van top niveau is. 

Fier wil een betrouwbare partner zijn. Dat kan alleen als we de processen blijvend op orde heb-

ben en aantoonbaar (kunnen) voldoen aan de afspraken die met de (vele) financiers worden 

gemaakt. 

Bijlage VI - Speerpunten bedrijfsvoering
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Je mag hier zijn wie je bent en wie je wil zijn en daarom zijn diversiteit en inclusiviteit 

belangrijke waarden voor ons. Er is veel passie, hoop en enthousiasme bij Fier. We geloven 

namelijk echt in wat we doen. Onze behandelingen en aanpak zijn continu in ontwikkeling, 

zoals ook jij je continu kunt ontwikkelen binnen Fier. En ben je dan ook nog een beetje gek 

en eigenwijs? Welkom bij Fier!

De krapte in de arbeidsmarkt is een feit en de verwachting is dat die situatie de komende jaren 

zal blijven bestaan. Dit vraagt om creatieve oplossingen op het gebied van werving en selectie: 

met een beperkt budget willen wij toch die enthousiaste, gemotiveerde nieuwe medewerkers 

binnenhalen en ook binnenhouden.

We schieten niet in een kramp vanwege die schaarste, maar we gaan uit van onze eigen kracht: 

Fier is een prachtige organisatie en iedereen wil hier graag werken.

Ze weten het alleen nog niet.

En dát gaan we ze dus vertellen: met verhalen, video’s, foto’s en met vacatureteksten. We geven 

het merk Fier lading mee, zodat het niet een willekeurige zorginstelling is, maar een organisatie 

waar je bewust voor kiest. Bijvoorbeeld omdat je je kunt vinden in de integrale werkwijze, of 

omdat je zo onder de indruk bent van de duurzaamheid van de organisatie, omdat je geraakt 

bent door de verhalen. Een organisatie waar je graag bij wilt horen en waar je trots op bent. Deze 

lijn zetten we zowel extern als intern uit, omdat dit ook gelijk bijdraagt aan het boeien en binden 

van medewerkers. We kleuren de organisatie en dragen de Fier-identiteit uit.

De website werkenbijfier.nl wordt vanaf 2023 onderdeel van fier.nl en zal veel meer gaan over 

mensen, over waarden, over het waarom. De nieuwe vacatureteksten gaan ook over mensen: 

dit zijn wij, wie ben jij? 

Ook de arbeidsvoorwaarden veranderen mee. Heb jij je sporen verdiend binnen het sociaal do-

mein? Dan krijg je gelijk een vast contract! En nee, je hoeft niet minstens vijf jaar ervaring te 

hebben, ook met minder ervaring maar de juiste instelling ben je van harte welkom. Want we 

hebben vertrouwen in je en daarom investeren we graag in je!

Integrale werkwijze Fondsenwerving, Marketing & Recruiting
Eind 2022 zijn de eerste stappen gezet op weg naar een integrale benadering van alle wervende 

taken: het werven van geld, het ‘werven’ van cliënten/verwijzingen en het werven van nieuwe 

medewerkers. Voorheen bleven er soms kansen onbenut omdat deze afdelingen onvoldoende 

van elkaars activiteiten op de hoogte waren. Door een centrale schakel aan te stellen die al deze 

wervende activiteiten met elkaar verbindt kunnen we een meerwaarde creëren. “Ga jij volgende 

week een presentatie houden bij de Rotary? Neem dan gelijk deze flyers mee over werken bij Fier 

en attendeer de medici in het gezelschap op onze LTA-voorzieningen waarnaar ze rechtstreeks 

mogen verwijzen!” Of “We zijn ontzettend blij me uw donatie, dank daarvoor. Zouden we eens 

een kop koffie met elkaar kunnen drinken om te bekijken of we wellicht nog meer voor elkaar 

kunnen betekenen? We willen namelijk graag een netwerk rondom Fier bouwen, bestaande uit 

bedrijven die Fier een warm hart toedragen en met tijd, expertise, handjes, middelen of netwerk 

Fier verder willen helpen.” Het klinkt zo simpel, maar het gebeurde tot nu toe niet. 

De komende jaren gaan we verder bouwen aan deze integrale benadering, die ook zo prachtig 

aansluit bij de integrale visie op onze zorg.

Bijlage VII - Werving & selectie, fondsenwerving, 
marketing & recruiting


	_Hlk111224932
	_Hlk119060390
	_Hlk83234040
	1. Vooraf
	2. Geweld in relaties: een urgent maatschappelijk vraagstuk 
	3. Ondermijning, criminaliteit en uitbuiting in de persoonlijke en relationele sfeer
	4. Geweld als financieringsgrondslag
	5. Top Integrale Zorg: specialist in integraal werken
	6. Het expertisecentrum
	7. Het psychotraumacentrum
	8. Medezeggenschap 
	10. Duurzaamheid
	11. En dan nog dit...
	Bijlage I - Het expertisecentrum: prioriteiten voor de komende drie jaar
	Bijlage II - Psychotraumacentrum & geweld in afhankelijkheidsrelaties in Friesland: prioriteiten voor de komende drie jaar 
	Bijlage III - Psychotraumacentrum en het Kinder- & Jeugdtraumacentrum in Rotterdam-Rijnmond: Prioriteiten voor de komende drie jaar
	Bijlage IV - Participatie & talentontwikkeling: de Fier Community
	Bijlage V - Nadere uitwerking regionale en landelijke positionering
	Bijlage VI - Speerpunten bedrijfsvoering
	Bijlage VII - Werving & selectie, fondsenwerving, marketing & recruiting

