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Natuurlijk is het fantastisch om hier te kunnen melden dat er in 2019 op organisatieniveau prachtige resultaten zijn 

behaald. Dat we zijn gestart zijn met de allereerste opvanggroep in Nederland voor (minderjarige) jongens die slachtoffer 

zijn van seksueel geweld. Dat we met steun van de Nationale Postcode Loterij een pand hebben aangekocht in Capelle aan 

den IJssel waar begin 2021 de tweede Veilige Veste haar deuren zal openen. Dat het LSE hard aan de weg timmert op het 

gebied van extremisme en radicalisering en hierin een steeds duidelijkere rol aanneemt als kennis- en expertise-instituut. 

Dat het CKM weer voor vijf jaar vaste beneficiënt is geworden van de Nationale Postcode Loterij en dat het CSG bijzondere 

resultaten heeft geboekt met betrekking tot de aangiftebereidheid van slachtoffers. En dat honderden meiden, jongens en 

vrouwen met kinderen het afgelopen jaar weer terecht konden bij Fier voor opvang en behandeling.

Dat is heel veel om trots op te zijn. Maar waar ik minstens zo trots op ben is op onze vrijwilligers: zo’n 150 mooie en lieve 

mensen die onze jongens en meiden geheel belangeloos een stapje verder helpen in het leven.

Neem de 59-jarige Franka, die de 29-jarige Marianne motiveerde om een opleiding te gaan doen, samen met haar de 

financiering regelde en haar is blijven coachen. Franka is hét voorbeeld van hoe ‘een beetje’ hulp het leven van iemand 

anders compleet kan veranderen. Marianne werkte, na een rottige jeugd, namelijk zes jaar lang gedwongen in de prosti-

tutie vóór ze bij Fier terechtkwam. Hoe anders is haar leven nu.

Waar Marianne dacht dat het haar nooit zou lukken, dat ze niet slim genoeg was en te oud, dat ze nooit het opleidings-

geld bij elkaar zou krijgen en geen oppas voor haar zoontje kon vinden, dacht Franka: het kan wél. Franka zette haar 

kennis en haar netwerk in en opende hier en daar een deurtje voor Marianne. Met als gevolg dat Marianne binnen een 

paar maanden aan haar opleiding kon beginnen en volgend jaar eindexamen doet.

Het mooie aan werken met vrijwilligers in een organisatie als Fier is dat het ergens anders over gaat dan over problemen. 

Met onze professionals verwerken de jongens en meiden hun verleden, met vrijwilligers pakken ze het normale leven 

weer op. Vrijwilligers dragen bij aan een ander soort ontwikkeling. Het gaat over het ontdekken van talenten, het kiezen 

van een sport, een bioscoopje pakken, helpen bij het maken van huiswerk, een gezellige middag shoppen, samen 

cupcakes bakken. Het gaat over het ‘normale’ leven; een leven dat veel van deze jongeren nooit hebben gekend. 

Samen kom je ergens. Samen maak je de wereld mooier. Ik wil deze plek gebruiken om alle vrijwilligers en medewer-

kers te bedanken die zich het afgelopen jaar voor Fier hebben ingezet. Bedankt voor jullie liefde, inzet, enthousiasme en 

warmte. Jullie maken het verschil! Jullie maken de wereld een stukje mooier. Dank, dank, dank! 

Samen gaan we ervoor om ook in 2020 de schouders onder de missie van Fier te zetten: het stoppen van geweld, het 

voorkomen van geweld en het bieden van hulp bij de gevolgen van geweld. Dank jullie wel.

Linda Terpstra
Voorzitter Raad van Bestuur Fier

VOORWOORD
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FIER IN HET KORT

FIER IS ER VOOR:
• kinderen, jongeren en volwassenen

• slachtoffers, getuigen én plegers van geweld

ONZE OPDRACHT: 
• geweld stoppen

• geweld voorkomen

• hulp bieden bij de gevolgen van geweld

MISSIE:
Fier wil hulp bieden aan iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld 

in een afhankelijkheidsrelatie. We kijken hierbij naar de mens als totaal: 

naast zorg en behandeling zetten we in op familie, vriendschappen, 

sport, onderwijs en werk. Bij Fier ligt het accent op de toekomst.

FIER BIEDT: 
• Beschermde en veilige opvang- en behandelgroepen

• Psychotraumacentrum Fier (GGZ) en online behandeling

• Crisisinterventie, opvoedingsondersteuning en begeleiding

• Chat met Fier: voor een luisterend oor en/of advies

• Deskundigheidsbevordering en voorlichting 

• Advies en consult aan professionals

ONZE SPECIALISATIES:
• Huiselijk geweld

• Kindermishandeling

• Seksueel geweld

• Eergerelateerd geweld, achterlating en huwelijksdwang

• Mensenhandel/loverboyproblematiek

• Vroegkinderlijke traumatisering en complex trauma

• Conflictscheidingen/hoog-risicoscheidingen

• Radicalisering en extremisme

OPVANGVOORZIENINGEN:
• ASJA: voor meiden die gedwongen in de prostitutie hebben gewerkt of risico lopen hierin terecht te komen.

• ZAHIR & REZA: voor meiden die te maken hebben (gehad) met eergerelateerd geweld en andere schadelijke 

traditionele praktijken

• METTA: voor meiden met ernstige trauma’s of dubbele diagnoseproblematiek

• GAJA: beschermd wonen voor jonge vrouwen (als tussenstap naar zelfstandig wonen)

• BLIJF PLUS: voor vrouwen (en hun kinderen) die op de vlucht zijn voor geweld

• EVI: voor tienermoeders en hun kinderen

• RENA: voor buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en anderstaligen (en hun kinderen) bij wie sprake is 

van geweld in afhankelijkheidsrelaties

• RAJA: crisisopvang voor moeders en hun kinderen

• ASMI: langerdurend verblijf voor moeders en hun kinderen

• OMM-GROEP: opvang voor slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek

• RAVI: voor jongens die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik en/of seksuele uitbuiting

OOK ONDERDEEL VAN FIER:
• CENTRUM TEGEN KINDERHANDEL EN MENSENHANDEL: lobby, onderzoek, publicaties en projecten in de 

strijd tegen mensenhandel

• CENTRUM SEKSUEEL GEWELD FRIESLAND: hulp aan slachtoffers van acuut seksueel geweld. In samenwerking 

met Medisch Centrum Leeuwarden

• MDA++ FRIESLAND: multidisciplinair samenwerkingsverband voor een systeemgerichte en specialistische 

aanpak van ernstig, acuut en langdurig geweld. Partners zijn Veilig Thuis, politie, OM, Medisch Centrum 

Leeuwarden, GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland

• LANDELIJK STEUNPUNT EXTREMISME (LSE): begeleiding, hulpverlening en advisering aan families en 

professionals die geconfronteerd worden met radicalisering en extremisme

ONZE SPECIALISTEN:
• Kinder- en jeugdpsychiaters

• Psychiaters (volwassenen)

• Psychotherapeuten

• Systeemtherapeuten

• Vaktherapeuten (beeldend, drama)

• Ervaringsdeskundigen

• Psychomotore therapeuten

• Maatschappelijk werkers 

• Verpleegkundig specialisten

• Weerbaarheidstrainers

• Sociaal psychiatrisch 

verpleegkundigen

• Pedagogen

• Orthopedagogen

• Psychologen

• Gz-psychologen 

• Klinisch psychologen

• Eerspecialisten

• Mensenhandelspecialisten

• Zorgprogrammaspecialisten

• Duidingsexperts extremisme

• Jobcoaches

• Leermeesters

• Vakdocenten
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In 2019 boden we hulp aan 2303 cliënten

RESIDENTIËLE OF AMBULANTE HULP

Totaal*: 2303

Residentieel: 450

Kinderen die samen met hun  

moeder zijn opgenomen:  199

Ambulant: 1654

LEEFTIJD CLIËNTEN AMBULANT 

  aantal  % 

0 t/m 4 jaar:  43  3% 

5 t/m 10 jaar:   190  11% 

11 t/m 17 jaar:   309  19% 

Ouder dan 18:  1112  67% 

 

* Totaal is het 

unieke aantal 

cliënten. 

Sommige 

cliënten uit de 

opvang zijn 

ook ambulant 

in behandeling 

geweest.

        918 minderjarig                                      1385 meerderjarig

      602 ♀            ♀            316 ♂                            ♂                            1103 ♀                        ♀                        282 ♂♂

LEEFTIJDEN CLIËNTEN RESIDENTIEEL 
(EXCLUSIEF MEEGEBRACHTE KINDEREN)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 47 49 50 51 54 56 57 58
3 11 22 29 37 45 33 23 27 31 18 9 11 16 13 12 7 12 8 8 6 6 8 6 4 4 5 6 3 3 5 2 5 2 2 1 2 1 1 1 1 1

Leeftijd:

Aantal:

In totaal werden 

bij Asja, Metta, 

Zahir en Reza 224 

cliënten aangemeld 

uit 12 provincies.

 19
 11

 6

 14

 14

 13 44

 14

 14

 2

 72 

LANDELIJKE FUNCTIES:
WAAR KWAMEN ONZE CLIËNTEN 
VANDAAN?  

ZIJ HADDEN ONDER ANDERE TE MAKEN 
MET (PRIMAIRE PROBLEMATIEK):
• binnenlandse mensenhandel/

loverboyproblematiek

• buitenlandse mensenhandel 

• conflictscheidingen

• eergerelateerd geweld

• huiselijk geweld

• sexting/sextortion

• kindermishandeling

• kwetsbaar ouderschap

• partnergeweld

• psychotrauma

• radicalisering

• risicogedrag

• seksueel geweld

• vroegkinderlijke traumatisering

 1

2019 IN VOGELVLUCHT
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HIGH INTENSIVE CARE, HIGH SAFETY, INTENSIVE EDUCATION
Onze corebusiness is geweld en trauma. Actueel geweld, maar ook geweld dat eerder in het leven van kinderen of volwassenen 

heeft plaatsgevonden. Met geweld bedoelen we niet alleen fysieke mishandeling of seksueel misbruik, maar ook verwaarlozing. Want 

groot worden in een onveilige omgeving zet een negatieve spiraal in werking die moeilijk te doorbreken is. De combinatie geweld 

en onveilig opgroeien lijkt één van de meest beschadigende en ontwrichtende fenomenen te zijn die (jonge) kinderen kan treffen. 

Kenmerk van dit proces is revictimisatie: steeds opnieuw slachtoffer worden. Eerst thuis. En later ook op school en in de buurt. Het 

cumulatieve proces – de opeenhoping van alle negatieve jeugdervaringen – heeft doorgaans een desastreus effect op (vrijwel) alle 

ontwikkelingsgebieden. De impact van onveiligheid en geweld is groter naarmate het kind jonger is, het geweld een structureler 

en ernstiger karakter heeft, het geweld in de leefomgeving van het kind plaatsvindt (waar het zich veilig en geborgen zou moeten 

voelen) en de pleger dichterbij het kind staat (ouders die het kind zouden moeten beschermen bijvoorbeeld).

Het geweld en de verwaarlozing staan een veilige hechting in de weg, waardoor veel van deze kinderen (later) niemand meer 

vertrouwen en ‘slecht zijn’ in relaties. Daar komt nog bij dat kinderen die met structurele verwaarlozing en geweld te maken hebben 

gehad, signalen van onveiligheid niet herkennen. Onveiligheid is onderdeel van hun socialisatie, van hun wereldbeeld. Ze zijn 

gewend dat er geweld is, dat er over hun grenzen heen wordt gegaan; ze hebben niet geleerd zich daar tegen te beschermen en te 

verdedigen.

Het is een sluipend proces. Veelal onopgemerkt. Of wel opgemerkt, maar niet aangepakt. Daarom noemen we deze kinderen wel 

‘onzichtbare kinderen’. Vaak komen de problemen pas naar buiten in de vroege puberteit. Maar dan zijn de problemen ook direct 

ernstig en gecumuleerd. Dan zien we deze kinderen: de meiden die zich van geen volwassene wat aantrekken; de ettertjes die de 

buurt onveilig maken. Een groot deel van de kinderen en jongeren in de (hoog) specialistische jeugdhulp hebben een achtergrond 

waarin geweld en trauma een rol spelen. Vaak wordt actuele problematiek in stand gehouden door onderliggende ervaringen met 

geweld en verwaarlozing. Hoe jonger de problemen zijn begonnen, hoe ernstiger de schade. Hoe eerder we er bij zijn, hoe beter.

Onze aanpak kenmerkt zich daarom enerzijds door ‘high intensive care’, gericht op de onderliggende en in standhoudende proble-

matiek en op de actuele bovenliggende problematiek. Anderzijds door ‘high safety’; we kunnen alleen behandelen als het geweld 

gestopt is en kinderen (en hun ouders) zich veilig voelen. Daarbij moeten ‘onze’ meiden en jongens niet alleen tegen derden 

beschermd worden, maar ook tegen zichzelf, zodat ze niet teruggaan naar diegenen die hen bedreigen. Het high intensive care & 

high safety-concept hebben we ontwikkeld voor onze residentiële jeugdzorg en onze klinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Bescherming en veiligheid zijn op hetzelfde niveau als van veel jeugdzorg-plus instellingen, maar worden op een kindvriendelijke 

manier vormgegeven: relationele beveiliging. We sluiten niemand op en we dragen zorg voor een veilig en ontwikkelingsgericht 

leefklimaat.

Het high intensive care & high safety-concept gaan we de komende jaren ook ontwikkelen voor de hoog specialistische ambulante 

hulp. Voor de - nu vaak nog - onzichtbare kinderen in zeer kwetsbare gezinnen. Ons motto: it’s easier to raise strong children than to 

repair broken (wo)men.

FIER ALS LANDELIJK SPECIALIST
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Residentieel Jeugd omvat de opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta, Ravi, 

Reza, Zahir en Gaja; voor meiden en jongens van 12 tot en met 23 jaar. Deze voorzienin-

gen zijn erkend als landelijk specialistisch aanbod. Politie, Openbaar Ministerie en (huis)

artsen mogen direct verwijzen naar Fier. We bieden high intensive care, high safety & 

intensive education: intensieve gespecialiseerde zorg en een hoog niveau van veiligheid 

en bescherming, zonder een gesloten setting te zijn, samen met intensieve onderwijs- en 

participatieprogramma’s.

ASJA 
Asja is een kleinschalige veilige behandelsetting voor meiden van 12 tot en met 23 jaar, die via 

dwang, misleiding en geweld in de prostitutie terechtgekomen zijn of dreigen hierin terecht te 

komen. Asja biedt een pedagogisch basisklimaat, een dagprogramma, onderwijs, dagbesteding, 

begeleiding, behandeling (ggz), systeemgesprekken, veiligheid en bescherming. Fier heeft vijf 

Asja-groepen, waarvan vier in Leeuwarden en eén in Rotterdam.

  126 cliënten, waarvan 91 minderjarig

ZAHIR
Zahir is een kleinschalige veilige (crisis)opvang- en behandelvoorziening voor meiden van 12 

tot en met 23 jaar, die te maken hebben met eergerelateerd geweld of de dreiging van eerwraak. 

Zahir biedt een pedagogisch basisklimaat, een dagprogramma, onderwijs, begeleiding, behan-

deling (ggz), veiligheid, bescherming en, waar mogelijk, systeembehandeling of bemiddeling 

met ouders/familie. 

  32 cliënten, waarvan 21 minderjarig

METTA
Metta is een behandelgroep (specialistische ggz) voor meiden van 12 tot en met 23 jaar , die 

te maken hebben gehad met seksueel geweld en ernstig trauma hebben. Ze hebben naast 

gedragsproblematiek mogelijk ook een psychiatrische diagnose. Metta biedt een pedagogisch 

basisklimaat, een dagprogramma, onderwijs, begeleiding, intensieve behandeltrajecten (ggz), 

systeemgesprekken, veiligheid en bescherming. Fier heeft twee Metta-groepen.

  44 cliënten, waarvan 41 minderjarig

RAVI
Ravi is een opvang- en behandelgroep voor jongens van 12 tot en met 17 jaar die slachtoffer 

zijn van seksueel geweld en/of seksuele uitbuiting. Deze jongens zijn veelal gemanipuleerd, 

geronseld, bedreigd, mishandeld, gebruikt, misbruikt en zitten vaak enorm in de knel. Eenmaal 

gevangen in een loverboy-, mensenhandel- (slachtoffers van pedoseksuelen), eergerelateerd  

geweld- of crimineel (drugs) circuit is het moeilijk om hier uit te komen. Deze jongens worden 

vaak ernstig bedreigd, waardoor het lastig is om van het foute netwerk los te komen. Ook zorgt 

de schaamte ervoor dat jongens, die slachtoffer zijn, hier niet over praten. We bieden deze 

jongens een veilige en gestructureerde opvang met begeleiding en behandeling. Ravi biedt een 

pedagogisch basisklimaat, een dagprogramma, onderwijs, begeleiding, intensieve behandel-

trajecten, systeemgesprekken, veiligheid en bescherming.

  11 cliënten, allemaal minderjarig

REZA
Reza biedt kortdurende veilige opvang, begeleiding en behandeling aan (anderstalige) meiden 

in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. Ze hebben te maken gehad met buitenlandse mensen-

handel of komen uit eerculturen en zijn op de vlucht vanwege problemen rond eer en twijfelen 

of ze terug naar huis willen.

  35 cliënten, waarvan 14 minderjarig

GAJA
Gaja biedt (intensieve) ondersteuning aan meiden vanaf 13 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 -behandelsetting 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. Gaja heeft een locatie in Leeuwarden en een locatie in Rotterdam.

  53 cliënten, waarvan 24 minderjarig

RESIDENTIËLE HULP JEUGD (11-23 JAAR)
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RESIDENTIEEL JEUGD: HIER KWAMEN ZE VANDAAN

VEILIGE VESTE ROTTERDAM-RIJNMOND
Eind 2019 is, met steun van de Nationale Postcode Loterij, 

een pand aangekocht in Capelle aan den IJssel. Hier zal 

begin 2021 de tweede Veilige Veste haar deuren openen. 

De nieuwe opvanglocatie van Fier zal ruimte bieden 

aan ongeveer dertig slachtoffers van geweld.  Door deze 

nieuwe locatie kunnen nog meer jongeren, en moeders 

met kinderen, op eigentijdse wijze worden behandeld. 

Daarnaast wil Fier het vernieuwende hulpaanbod van 

hoog intensieve en veilige zorg in Nederland verder 

ontwikkelen, omdat onderzoek uitwijst dat het concept 

en de behandelvisie goed werkt. Dat is een stuk eenvou-

diger met een tweede locatie in de Randstad, waar veel 

universiteiten en kenniscentra zijn.

Gespecialiseerde hulp bij geweld moet beter bereikbaar 

worden voor alle kinderen, jongeren en volwassenen in 

Nederland. Daarnaast heeft de Veilige Veste een kennis-

functie gericht op ontwikkeling, innovatie, onderzoek en 

opleiding.

- ASJA

- METTA

- ZAHIR/REZA

- RAVI
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RESIDENTIEEL JEUGD: GEMEENTEN VAN HERKOMST

Herkomstgemeente 18- 18+
Almelo - 1

Almere 5 -

Alphen aan den Rijn - 2

Amersfoort 1 -

Amsterdam 2 2

Arnhem 1 -

Barneveld 1 -

Beuningen - 1

Borne 2 -

Breda - 1

Bronckhorst - 1

Dalfsen - 1

Dantumadiel 1 -

De Bilt - 1

De Wolden - 1

Edam-Volendam 1 1

Eindhoven 1 -

Ermelo 1 -

Gouda - 1

Groningen 2 2

Haarlem 1 1

Haarlemmermeer 1 -

Hardenberg 1 -

Heemskerk 1 -

Heerde 1 -

Heerenveen 1 -

Hendrik-Ido-Ambacht - 1

Hof van Twente 1 -

Hollands Kroon 2 1

Hoorn 2 1

IJsselstein 1 -

Krimpen a/d IJssel 1 -

Leeuwarden 11 10

Maassluis 1 -

Nissewaard 3 -

Noordoostpolder 1 -

Opsterland 1 -

Oss 1

Ouder-Amstel 1 -

Purmerend 2 -

Rheden 1 -

Rijssen-Holten 1 -

Rijswijk 1 -

Rotterdam 11 2

's-Gravenhage 9 -

Stadskanaal 1 -

Súdwest-Fryslân 1 -

Teylingen 1 -

Tilburg - 1

Urk 1 -

Veendam 2 -

Velsen 1 -

Waadhoeke - 1

Waddinxveen 1 -

Westervoort 1 -

Westland 2 -

Wijdemeren - 1

Woerden 2 -

Zoetermeer 1 1

Zuidplas 1 -

Zwolle 2 -

Totaal 91 35

Herkomstgemeente 18- 18+
Almere 2 -

Amersfoort 1 -

Amstelveen 1 -

Amsterdam 2 -

De Fryske Marren 1 -

Den Helder 1 -

Ede 1 -

Goes 1 -

Groningen 2 -

Heerde 1 -

Heerenveen 2 -

Hilversum 1 -

Hollands Kroon 3 -

Hoorn 1 -

Langedijk 1 -

Leeuwarden 5 1

Nieuwegein 1 -

Noardeast-Fryslân 1 -

Noordenveld 1 -

Noordoostpolder 2 1

Ooststellingwerf 1 -

Opsterland 1 -

's-Gravenhage 3 1

Utrecht 1 -

Veendam 1 -

Vlaardingen 1 -

Westland 1 -

Zwolle 1 -

Totaal 41 3

Herkomstgemeente 18- 18+
Almelo 1 1

Amersfoort 1 -

Amstelveen 2 -

Amsterdam 2 5

Arnhem 1 -

Assen 1 -

De Fryske Marren 1 -

Delft - 1

Eindhoven - 2

Enschede - 1

Geldrop-Mierlo - 1

Groningen 1 1

Haarlem - 1

Heerenveen - 1

Helmond 1 -

Hillegom - 1

Houten 1 1

Laarbeek - 1

Laren 1 -

Leeuwarden 7 6

Lelystad 1 -

Maastricht - 1

Neder-Betuwe 1 -

Oldebroek - 1

Opsterland - 1

Rotterdam 1 1

Schiedam - 1

's-Gravenhage 1 1

's-Hertogenbosch 2 -

Sliedrecht 1 -

Tilburg - 1

Uden 1 -

Valkenburg aan de 1 -

Venray 1 -

Voorschoten 1 -

Westervoort 1 -

Zaanstad 1 -

Zutphen - 1

Zwolle 1 -

Totaal 34 31

Herkomstgemeente 18- 18+
Krimpen a/d IJssel 1

Lansingerland 1

Leeuwarden 2

Neder-Betuwe 1

Rotterdam 2

's-Gravenhage 1

Velsen 1

Vlaardingen 2

Totaal 11 -

ASJA METTA ZAHIR/REZA

RAVI
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Onze residentiële voorzieningen voor vrouwen en hun kinderen bieden opvang, behan-

deling en begeleiding. Het gaat om de voorzieningen Blijf van m’n Lijf plus, Rena, Evi, 

Beschermd Wonen, Raja en Asmi. 

BLIJF VAN M’N LIJF PLUS
Blijf van m’n Lijf plus is een veilige (crisis)opvang waar we naast begeleiding ook behandeling 

bieden aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, eergerelateerd 

geweld, vrouwenhandel en bedreiging uit criminele circuits. 

  63 cliënten en 72 meegebrachte kinderen

RENA
Rena is een behandelgroep (specialistische ggz) waar kwetsbare anderstalige (aanstaande) 

moeders met hun kinderen worden opgevangen en behandeld. Vaak is er sprake van mensen-

handel en/of moderne slavernij en zijn zij vroegkinderlijk en chronisch getraumatiseerd. 

Deze vrouwen (en hun kinderen) zijn te kwetsbaar of hebben te complexe problematiek voor 

de reguliere zorg zoals de Beschermde Opvang, het azc, de ggz of de maatschappelijke- en de 

vrouwenopvang.

Er vindt diagnostiek en behandeling van de moeders plaats en zo nodig van hun kinderen. 

Naast de behandeling van het trauma staat de hechting tussen moeder en kind centraal. Ook 

wordt er veel ingezet op participatie en dagbesteding.  

  19 cliënten en 20 meegebrachte kinderen

EVI
Evi is een behandelgroep voor (aanstaande) jonge moeders tot en met 23 jaar en hun kind(eren) 

die intensieve begeleiding en behandeling nodig hebben. De jonge moeders hebben thuis of 

in hun relaties geweld ervaren en hebben te maken met meervoudige en complexe problema-

tiek. Bij Evi worden de jonge moeders en hun kind(eren) voorbereid op een zelfstandig en actief 

bestaan in de maatschappij. Belangrijk hierbij is hechting tussen moeder en kind. Er vindt diag-

nostiek en intensieve begeleiding en behandeling van de moeders plaats en zo nodig ook van 

hun kinderen. Er is veel aandacht voor scholing en het behalen van een startkwalificatie voor 

de (aanstaande) moeders.

  37 cliënten en 33 meegebrachte kinderen

BESCHERMD WONEN
Beschermd  Wonen is een groep voor vrouwen (en hun kinderen) die behoefte hebben aan 

intensieve ambulante begeleiding maar niet meer 24/7 de nabijheid van hulpverlening nodig 

hebben. Het is een tussenstap naar volledig zelfstandig wonen en volgt meestal na een resi-

dentiële opname. Beschermd Wonen bestaat uit een aantal zelfstandige wooneenheden 

(appartementen). Het verblijf is in principe maximaal een jaar en is gekoppeld aan intensieve 

hulpverlening.

  11 cliënten en 74 meegebrachte kinderen

RAJA
Raja is een veilige crisisgroep voor kortdurende opvang van moeder en kind in Rotterdam. 

Hier verblijven vrouwen met hun kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. 

De verblijfsduur is maximaal acht weken. Er wordt 24/7 begeleiding geboden. De voorziening 

heeft plek voor 20 moeders en hun meekomende kinderen.

  65 cliënten en 53 meegebrachte kinderen

ASMI
Asmi is een beschermde opvanggroep in Rotterdam voor langer durend verblijf voor (jonge) 

vrouwen en moeders en hun kinderen die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsre-

laties. Ze hebben onder andere te maken gehad met huiselijk geweld en kindermishandeling, 

seksueel en eer gerelateerd geweld.  Er wordt 24/7 begeleiding geboden. De voorziening heeft 

plek voor zeven moeders en hun meekomende kinderen.

  15 cliënten en 19 meegebrachte kinderen

RESIDENTIËLE HULP MOEDER EN KIND
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Herkomstgemeente Aantal
Almelo 1

Almere 1

Amstelveen 1

Amsterdam 3

Bernheze 1

Breda 2

Buitenland 2

Capelle aan den IJssel 1

Coevorden 1

De Wolden 1

Emmen 1

Geldrop-Mierlo 1

Groningen 1

Heerenveen 3

Leeuwarden 22

Maasgouw 1

Mill en Sint Hubert 1

Nissewaard 1

Ooststellingwerf 1

Oudewater 1

Rotterdam 3

Smallingerland 3

Súdwest-Fryslân 1

Tilburg 1

Vlaardingen 1

Waadhoeke 1

Weert 1

Weststellingwerf 1

Wierden 1

Zaanstad 1

Zaltbommel 1

Zoetermeer 1

Totaal 63

BLIJF VAN M’N LIJF PLUS: HIER KWAMEN ZE VANDAAN
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PSYCHOTRAUMACENTRUM, FIER AMBULANT
Fier Ambulant biedt vanuit het psychotraumacentrum (online) advies, crisisinterventie, diag-

nostiek, behandeling, begeleiding en opvoedingsondersteuning. Dit wordt gedaan in situaties 

van huiselijk geweld, kindermishandeling, pesten, loverboyproblematiek, eergerelateerd 

geweld, seksueel geweld, complexe scheiding, mensenhandel en ouderenmishandeling. Fier 

biedt ambulante hulp in Friesland, Groningen en Rotterdam-Rijnmond.

Wanneer de veiligheid voor cliënten in de thuissituatie is geborgd, bieden we systeemgerichte 

hulp. We werken nauw samen met verwijzers, wijkteams, welzijnsorganisaties, onderwijs en 

(gespecialiseerde) zorgaanbieders.

TOEKOMSTGERICHT 
Werken aan trauma, trots en toekomst doen we door geweld te thematiseren, trauma’s te 

behandelen en de weerbaarheid van iedere individuele cliënt en/of zijn (gezins)systeem 

te vergroten. Er wordt gewerkt vanuit integrale teams met een regionale focus. Naast deze 

teams, zijn er een aantal ambulante teams met een specifieke doelgroep: Team Asielzoekers 

en Statushouders, Team Prostitutie Maatschappelijk Werk en Mensenhandel, Team Chat met 

Fier, het Diagnostisch Centrum, Pilotteam Forensisch, Team Crisis en Spoed, Team Intensieve 

Trauma Behandeling  en het Team voor Consultatie en Advies. Tevens wordt er samen met 

ketenpartners diagnostiek en behandeling geboden vanuit het Centrum Seksueel Geweld en de 

Multidisciplinaire Aanpak ++.

INTEGRALE TEAMS
In de integrale teams is veel expertise beschikbaar. De expertise is gericht op kinderen en 

jeugdigen (met  hun ouders) en volwassenen die te maken hebben gehad met geweld in 

afhankelijkheidsrelaties of risico lopen om in een dergelijke situatie terecht te komen. In deze 

situaties speelt bijvoorbeeld huiselijk geweld en/of een conflictscheiding, dreiging van uithuis-

plaatsing van kinderen, dreiging van jeugdigen en volwassenen om af te glijden richting pros-

titutie en andere uitbuitingsrelaties of hier al mee te maken hebben (gehad), ontwrichting van 

het dagelijks leven door PTSS of complex trauma. 

Naast ambulante outreachende zorg gericht op ondersteuning, is er ggz-expertise gericht op 

diagnostiek en behandeling van ernstige psychische problematiek  bij kinderen, jeugd, volwas-

senen en ouderen.

Ervaringsdeskundigheid is belangrijk bij Fier. De ervaringsdeskundigen werken direct met 

cliënten, in de voorlichting en bij maatschappelijke participatie.

De aanmeldingen worden onder meer gedaan door de wijk- en gebiedsteams, de huisarts,  de 

Rechtbank, het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en Veilig Thuis. Bij ieder traject staat 

veiligheid voorop.

BEHANDELCENTRUM FRIESLAND
Aantal mannen/jongens:  200

Aantal vrouwen/meisjes:  592

Totaal: 792

waarvan:

• 4 % in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar

• 16 % in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar

• 25 % in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar

• 55 % in de leeftijd van 18 jaar en ouder

TEAM CRISIS EN SPOED
Team Crisis en Spoed is het hulpaanbod bij acute situaties van huiselijk geweld in Friesland. 

Een hulpverlener legt binnen 24 uur na aanmelding contact met het gezin, maakt samen met 

het gezin een veiligheidsplan en regelt vervolghulp om geweld in de toekomst te voorkomen. 

De hulp is outreachend, voor alle gezinsleden en kinderen. Omdat er bij deze gezinnen vaak 

sprake is van complexe problematiek, werkt het Team Crisis en Spoed nauw samen met organi-

saties als Veilig Thuis, verslavingszorg, GGZ/forensische poli, Veiligheidshuis, politie, justitie en 

gemeenten. Fier biedt deze hulp ook in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod en is hiervoor 

ook buiten kantoortijden bereikbaar. De aanmeldingen worden gedaan door Veilig Thuis, 

politie en wijk- en gebiedsteams.

Aantal nieuwe cliënten in 2019:  187

Aantal huisverboden:  48

Aantal cliënten in de flat:  5

BEHANDELING EN BEGELEIDING DEN HAAG
Het Behandelcentrum Den Haag biedt begeleiding en behandeling aan gezinnen die te maken 

hebben met geweld. De gezinsaanpak wordt ingezet voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Centrale thema’s hierin zijn: veiligheid en bescherming, risicotaxatie en veiligheidsplan-

ning, intergenerationele overdracht, complex trauma en PTSS, klachten en stoornissen in het 

AMBULANTE HULP
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psychiatrisch spectrum. Tevens wordt ingezet op opleiding en werk, relaties en vriendschap-

pen, seksualiteit, opvoeding en ouderschap, hobby’s, vrijetijdsbesteding. De begeleiding in Den 

Haag is in juni 2019 afgerond en afgebouwd c.q. overgedragen aan een samenwerkingspartner. 

Specialistische vragen kunnen naar Rotterdam en worden vanaf 2021 ook ondergebracht in de 

nieuwe Veilige Veste in Capelle aan den IJssel.

Aantal mannen/jongens:  33

Aantal vrouwen/meisjes:  90

Totaal: 123

waarvan:

• 7 % in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar

• 22 % in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar

• 42 % in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar

• 29 % in de leeftijd van 18 jaar en ouder

BEHANDELING EN BEGELEIDING ROTTERDAM
Het psychotraumacentrum van Fier in Rotterdam biedt specialistische ggz aan volwassen (18+). 

Het gaat om cliënten bij wie problemen, klachten en stoornissen in het psychische spectrum zijn 

ontstaan door recent of eerder meegemaakt geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). 

Het kan gaan om eenmalig of terugkerend geweld, denk hierbij aan nare ervaringen zoals 

lichamelijke, seksuele, of psychische mishandeling of verwaarlozing. 

De behandeling is afhankelijk van de bevindingen die uit de traumaspecifieke intake naar 

voren komen. Dit kan een individuele behandeling zijn en/of systeembehandeling en/of een 

groepsbehandeling. De meest voorkomende behandelingen zijn: 

Aantal mannen/jongens:  11

Aantal vrouwen/meisjes:  220

Totaal: 231

waarvan:

• 0 % in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar

• 1 % in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar

• 4 % in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar

• 95 % in de leeftijd van 18 jaar en ouder

BEHANDELING EN BEGELEIDING GRONINGEN 
Fier Groningen biedt specialistische hulp op maat aan kinderen, jongeren, volwassenen en 

(multi-probleem) gezinnen die te maken hebben (gehad) met geweld, conflictsituaties, misbruik 

en trauma’s. Het kan gaan om: kindermishandeling, pesten, loverboyproblematiek, eer gerela-

teerd geweld, seksueel geweld, complexe scheiding, mensenhandel en ouderenmishandeling.

Het team werkt nauw samen met verwijzers, WIJ-teams, welzijnsorganisaties en (gespeci-

aliseerde) zorgaanbieders, omdat het belangrijk is dat ernstige en complexe problematiek zo 

snel mogelijk gezien en erkend wordt. De hulp die we vanuit een integraal team bieden - waar 

behandeling en begeleiding nauw op elkaar zijn afgestemd - is gericht op ontwikkelingsmoge-

lijkheden en het versterken van competenties, weerbaarheid en constructief gedrag. De behan-

deling bestaat onder andere uit EMDR, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, vakthera-

pieën en systeembehandeling.

Aantal mannen/jongens:  27

Aantal vrouwen/meisjes:  141

Totaal: 168

waarvan:

• 2 % in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar

• 14 % in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar

• 25 % in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar

• 59 % in de leeftijd van 18 jaar en ouder

FORENSISCHE ZORG 
Fier biedt forensische zorg en behandeling binnen de kaders van geweld in afhankelijkheidsre-

laties en trauma gerelateerde problemen. De behandeling wordt opgelegd vanuit een justitieel 

kader en is niet alleen gericht op het delict en de risicofactoren, maar ook op de onderliggende 

problematiek die maakt dat er een delict heeft plaatsgevonden. Welke ervaringen vanuit de 

jeugd en puberteit zijn van belang? En is er sprake van intergenerationele overdracht? Om de 

verstoorde relaties te kunnen herstellen wordt – indien mogelijk – het netwerk betrokken bij 

de behandeling om te kunnen komen tot herstel van de verstoorde relaties. De aanmeldingen 

voor deze systeemgerichte behandeling worden door verschillende reclasseringsorganisaties 

gedaan. 

Fier heeft in 2019 aan 8 cliënten forensische zorg verleend.

• Psycho-educatie PTSS; vergroten van 

kennis over trauma en leren omgaan met 

de gevolgen van trauma en de ontstane 

klachten 

• EMDR 

• Cognitieve Gedragstherapie (CGT) 

• Psychotherapie 

• Schematherapie 

• Systeemtherapie 

• Psychomotorische therapie 

• Online behandelingen met persoonlijk 

contact. 
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Het MDA++ biedt een integrale, multisectorale en specialistische aanpak om acuut, ernstig 

en structureel geweld in gezinnen te stoppen en herstel voor alle gezinsleden mogelijk te 

maken. Het MDA++ is een samenwerkingsverband van Fier, Veilig Thuis, GGZ Friesland, 

Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, de politie en het Openbaar 

Ministerie. Deze instellingen leveren ieder hun eigen specialisten op het gebied van kinder-

mishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Samen vormen zij het team dat aan de slag 

gaat met de meest complexe mishandelingszaken van Friesland. De aanpak richt zich in eerste 

instantie op directe veiligheid waarbij parallel onderzoek wordt gedaan naar het type onveilig-

heid, de achtergronden hiervan, en ingangen voor het doorbreken van patronen en het herstel 

van ontwikkelingskansen. In dat proces wordt vanaf de start volwaardig met alle betrokkenen 

samengewerkt.

In 2019 heeft het MDA++ Friesland ruim 110 casussen behandeld. 

MEER OVER HET MDA++ 
Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld betreft complexe en vaak hardnek-

kige problematiek. Elke gemeente kent gezinnen waar meerdere problemen spelen: verslaving, 

schulden, verwaarlozing van kinderen, geweld tussen ouders. Als de politie op de stoep staat, 

vormt het gezin een gesloten blok: ‘Niets aan de hand’. Hoe doorbreek je dit patroon dat vaak 

van generatie op generatie doorgaat? De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is hierin een veel-

belovende werkwijze. Deze biedt een afgestemde, geïntegreerde aanpak voor individuen en 

gezinnen die, door de beperkingen van elk systeem en elk beschikbaar standaard behandelaan-

bod, tussen wal en schip vallen. MDA++ brengt psychosociale-, ggz-, medische-, forensische- 

en justitiële specialisten samen om kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld aan te 

pakken. Een team van deskundigen doet gecoördineerd en gefaseerd onderzoek, biedt hulp na 

acuut ernstig (seksueel) geweld, maakt een gezamenlijke analyse en een plan van aanpak om 

herhaald en structureel geweld te stoppen. De betrokkenen en hun gezinsleden beslissen mee. 

De uitvoering van de zorg wordt gedaan door wijk- en gebiedsteams en de gespecialiseerde 

zorg. Wie dat zijn, is afhankelijk van wat er moet gebeuren. Het MDA++ team denkt mee, 

adviseert en stuurt bij. Het team bewaakt de afspraken en resultaten, waar nodig langdurig. 

Want als je te vroeg loslaat, bereik je uiteindelijk niets. We laten dus niet los voordat het geweld 

is gestopt en het patroon is doorbroken. 

De missie van MDA++ is het (achtereenvolgens) realiseren van: 

1) directe veiligheid; 

2) stabiele of structurele veiligheid in de relaties; 

3) herstel (van trauma’s) en ontwikkelkansen; 

4) participatie (toekomst) en kwaliteit van leven voor kinderen en volwassenen.

ONZE AMBITIE
Friesland is een van de regio’s die - vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen - is gestart 

met MDA++ en in Friesland is Fier één van de initiatiefnemers van deze aanpak. MDA++ dient 

als een voorbeeld aanpak voor het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis.. Veel van 

onze opgebouwde expertise wordt in plannen voor andere regio’s opgenomen. Tevens werken 

we hard aan het includeren van cliënten voor wetenschappelijk onderzoek om te staven 

hoe effectief de aanpak is en wat de werkzame factoren zijn. Het betreft zowel kwantitatief 

onderzoek (Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met de Onderzoeksgroep van Fier) als 

kwalitatief onderzoek (Onderzoeksgroep Fier gefinancierd door ZOnMw). 

MDA++ en 

samenwerkingsverbanden

.  

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK ++ (MDA++) FRIESLAND
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• In Nederland hebben ongeveer 100.000 mensen per jaar te 

maken met een vorm van seksueel geweld. 

• 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen is ooit in zijn/

haar leven verkracht. 

• Het risico op een posttraumatische stressstoornis (PTSS) 

na een verkrachting is hoog.

• Zonder therapie maken 2 op de 3 slachtoffers opnieuw 

seksueel geweld mee. 

Bron: factsheet CSG  

Het CSG is dé plek geworden voor kinderen en volwasse-

nen die korter dan zeven dagen geleden een aanranding of 

verkrachting hebben meegemaakt. In deze periode liggen 

mogelijkheden voor slachtoffers, die door de nauwe samen-

werking tussen politie, (forensisch) artsen, verpleegkundigen, 

maatschappelijk werkers en psychologen optimaal worden 

benut. Doel van het CSG is het bieden van laagdrempelige 

integrale hulp vanuit één plek, zodat iedereen die slachtof-

fer is van seksueel geweld weet waar hij/zij terecht kan. Deze 

toegankelijkheid zorgt ervoor dat slachtoffers zich gemak-

kelijker dan voorheen melden en de hulp krijgen die nodig 

is. Hierdoor worden medische en psychische problemen 

verminderd of voorkomen en dit verkleint het risico op 

herhaald slachtofferschap. Tenslotte wordt de aangiftebereid-

heid vergroot door de mogelijkheid van laagdrempelig contact 

met de politie.  

Het CSG garandeert een geïntegreerde aanpak:

• acute medische zorg, gericht op preventie van zwangerschap 

en besmetting met SOA/HIV en behandeling van letsel;

• acute psychologische zorg om herstel te bevorderen en ter 

preventie van het ontstaan van psychische stoornissen, met 

name posttraumatische stressstoornis (PTSS);

• forensisch-medisch onderzoek voor het veiligstellen van 

sporen en letselduiding;

• de aanpak is systeemgericht.

De betrokken professionals hebben hun werkwijze zorgvuldig 

op elkaar afgestemd waardoor het medisch/forensisch 

onderzoek geïntegreerd verloopt. Het slachtoffer hoeft niet 

vaker dan echt nodig zijn/haar verhaal te doen. De psycholo-

gische ondersteuning start op dag 0 of dag 1.  Het slachtoffer is 

betrokken bij deze afstemming en er gebeurt niets zonder zijn/

haar toestemming.

In Nederland zijn 16 CSG’s; er is sprake van een landelijk 

dekkend netwerk. Slachtoffers kunnen 24/7 bellen met het 

landelijke nummer 0800-0188. Zij worden vervolgens direct 

verbonden met het CSG in de regio waar zij op dat moment 

zijn. Vanuit dat CSG wordt de hulp onmiddellijk opgestart. 

Via de website is er voor slachtoffers die de stap naar het 

CSG (nog) niet kunnen maken tevens de mogelijkheid om 

anoniem te chatten: https://www.centrumseksueelgeweld.nl/

chatmethetcentrumseksueelgeweld

CSG FRIESLAND
Het CSG Friesland valt onder verantwoordelijkheid van het 

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Fier, in nauwe 

samenwerking met de politie Noord-Nederland, GGD 

Friesland, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (VT) en 

Slachtofferhulp Nederland. De telefoon van het CSG wordt 

binnen het samenwerkingsverband opgenomen door mede-

werkers van Fier met ‘CSG Friesland’. De gespecialiseerde 

werkwijze van CSG Friesland is geïntegreerd in de MDA++ 

visie en aanpak. 

CIJFERS CSG FRIESLAND 2019

119 zaken waarvan 65 in de acute fase (≤ 7 dagen) 

Geslacht: 

Man: 8%   Vrouw: 92%

Leeftijd:

<18 jaar: 52%                                               >18 jaar: 48%

Eerder seksueel misbruik:

Ja: 34%                               Nee: 32%                 Onbekend: 34%

Forensich medisch onderzoek (FMO) ondergaan:

Ja: 40%                                                      Nee: 60%

Acute medische zorg ontvangen (al dan niet als FMO):

Ja: 71%                                                                              Nee: 29%

Aangifte gedaan/contact met politie:

Aangifte gedaan: 40%   Geen aangifte: 37%    Contact: 23%

Casemanagement ontvangen: 

Ja: 89%                                                                                    Nee: 11%                

AANDACHTSPUNTEN
• Naast acute zaken, zien we dat het CSG gebeld wordt 

voor niet-acute zaken. Het betreft slachtoffers van eerder 

seksueel geweld, betrokkenen, professionals. In 2019 waren 

dit 54 zaken.  

• Steeds meer mensen (slachtoffers en professionals) weten 

het CSG in de acute fase te vinden: 27 slachtoffers van 

acuut seksueel geweld in 2016, 40 slachtoffers in 2017, 47 

slachtoffers in 2018 en 65 slachtoffers in 2019.

• Een hoog percentage slachtoffers doet aangifte of heeft 

contact met de politie (63%).

• Een zeer hoog percentage slachtoffers (89%) krijgt 

psychologische ondersteuning in de eerste vier weken na het 

seksueel geweld. Wanneer slachtoffers al in hulpverlening 

zijn, vindt de ondersteuning plaats in afstemming met de 

bestaande hulpverlening. 

• Wanneer traumaklachten na die vier weken niet zijn 

afgenomen wordt traumabehandeling geboden. Slachtoffers 

(en hun omgeving) ervaren dat als bijzonder zinvol. Er is 

geen wachtlijst voor de traumabehandeling.

CENTRUM SEKSUEEL GEWELD (CSG) FRIESLAND

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/chatmethetcentrumseksueelgeweld  
https://www.centrumseksueelgeweld.nl/chatmethetcentrumseksueelgeweld  


FIER JAARVERSLAG 2019 | 16



FIER JAARVERSLAG 2019 | 17

Fier streeft naar excellente zorg op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In de 

‘offline wereld’ heeft Fier de Veilige Veste ontwikkeld; een fysiek gebouw én een concept voor 

gespecialiseerde zorg (high intensive care), veiligheid (high safety) en onderwijs (intensive 

education) Naar analogie van de ‘offline’ Veilige Veste heeft Fier een ‘online’ Veilige Veste 

ontwikkeld: de Digitale Veste. 

De Digitale Veste is een digitaal innovatieplatform, waarbij de nieuwste technologieën worden 

ingezet in de strijd tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties. De Digitale Veste zet in op hulpver-

lening en nazorg, preventie en deskundigheidsbevordering, het signaleren en elimineren van 

geweld, onderzoek en innovatie; een combinatie van zorg én veiligheid. 

Internet maakt de zorg toegankelijker. Verschillende vormen van online hulpverlening zijn van 

groot belang bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en krijgen een steeds groter aandeel in het 

aanbod van Fier. Denk aan hulpverlening via de chat, online behandelmodules, online infor-

matievoorziening en de mogelijkheid om het eigen dossier overal en altijd in te kunnen zien. 

Voor al deze onderdelen is een veilige en professionele digitale omgeving essentieel. 

Het werken aan een Digitale Veste vraagt intensieve samenwerking met creatieve bedrijven, 

hogescholen en universiteiten. Het sluiten van partnerships met bedrijven is nodig om meer 

technische kennis in huis te halen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, zoals 

bijvoorbeeld vormen van serious gaming. Ook vindt Fier het belangrijk om cases uit de praktijk 

te delen met studenten. Dit is voor studenten leerzaam en het levert Fier nieuwe inzichten op. 

De verschillende e-health projecten binnen Fier: 

• Chat met Fier 

• Blended zorg met online modules 

• Elektronisch cliëntendossier

CHAT MET FIER 
Chat met Fier biedt laagdrempelige hulp via de chat aan jongeren en jongvolwassenen. Door 

te chatten met een hulpverlener krijgen bezoekers van de chat een luisterend oor, informatie, 

advies en kortdurende begeleiding op bijvoorbeeld het gebied van veiligheidsplanning, 

psycho-educatie, stabilisatie. De chat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 19.00 tot 

6.00 uur en op zaterdag en zondag van 20.00 tot 6.00 uur. 

De meeste bezoekers zijn tussen de 16 en 26 jaar oud. We zien een toename van bezoekers 

van boven de 26 jaar en de chat wordt vaker geconsulteerd door ouders, leerkrachten en 

vrienden met vragen over iemand uit hun directe netwerk. We merken dat de chat meelift op 

maatschappelijke vraagstukken en dat het aantal vragen toeneemt. Na landelijke campagnes, 

documentaires en actualiteiten zoals #metoo, sexting, jongensprostitutie en seksueel misbruik 

in de sport, zien we meer vragen over deze specifieke onderwerpen. 

Veelvoorkomende thema’s op de chat: 
• Seksueel geweld, sexting en sextortion

• Ervaring met ruzie, geweld tussen ouders 

• Slachtoffer van een vorm van kindermishandeling 

• In behandeling, maar de ergste ervaringen niet durven delen 

• Geweld binnen een relatie 

• Online misbruik 

• Traumaklachten in de nacht 

• Tussen twee culturen/werelden: geen vrijheden, geen eigen partnerkeuze 

• Jong zwanger, al dan niet met geweld in de relatie 

• Geweldservaringen in combinatie met psychische klachten zoals depressie, automutilatie, 

eetproblematiek, suïcidegedachten.

Cijfers Chat met fier
In 2019 heeft Chat met Fier ongeveer 11.500 individuele bezoekers (nicknames) bereikt.

n 2019 waren er in totaal 20.209 chatcontacten. Dat zijn gemiddeld 390 chatcontacten per 

week. In 2018 waren het er 19.273, gemiddeld 370 per week.

Zo’n 28% van de chatters praat over seksueel geweld, 27% over huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling en 13% over relatieproblemen. 

Gemiddeld 21% van de chatters geeft aan te kampen met psychische problematiek.

            18+  51%           18-   42%                      74%                   17%                   9%

Overig:
• 50% van de plegers is een familielid, 26% is partner, 7% is  leeftijdsgenoot en 7% een 

volwassene uit de buurt/sportvereniging/school/jeugdzorg.

•  Bij 21% van de chatters hebben we een concreet aanbod gedaan voor zorgtoeleiding. 

DE DIGITALE VESTE / CHAT MET FIER
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Samenwerking
In 2019 zijn er vanuit de chat samenwerkingsverbanden 

opgezet met het Centrum Seksueel Geweld (chat met CSG) 

en het NOC*NSF (Chat met Fier-Sport). Het CSG en NOC*NSF 

zorgen middels de expertise en inzet van Chat met Fier dat 

hun doelgroep gebruik kan maken van anonieme hulp. Vanuit 

deze hulp kunnen mensen die te maken hebben met seksueel 

geweld en/of grensoverschrijdend gedrag in de sport anoniem 

hulp zoeken in de vorm van:

i.    een luisterend oor 

ii.   info/ advies

iii.  hulp bij klachten en 

iv.  toeleiding naar zorg

Verder zet Chat met Fier zich in om de brede samenwerking 

binnen de online hulpverlening door te ontwikkelen. Zo zijn er 

dit jaar samenwerkingsafspraken gemaakt met onder andere de 

Kindertelefoon over het effectief doorverwijzen van kinderen en 

jongeren. Ook met de offline hulpverlening (zoals Veilig Thuis en 

de politie) zijn vruchtbare gesprekken geweest over de warme 

overdracht van anonieme naar reguliere hulp.

First response Chat met Fier
Nederland kent een uitgebreid meldsysteem (Veilig Thuis, 

aandachtfunctionarissen kindermishandeling, de meldcode, de 

kindcheck), maar we hebben geen systeem voor ‘zelfmelders’. De 

chat met Fier voorziet in deze behoefte. Iemand vertelt voor het 

eerst over het geweld, het misbruik en/of de uitbuiting, waar hij 

of zij mee te maken heeft (gehad). Het is belangrijk dat kinderen, 

jongeren en volwassenen over hun ervaringen vertellen, want 

dat is de eerste stap op weg naar verwerking of de eerste stap uit 

een onveilige situatie.

Fier heeft de ambitie om de first response-functie verder uit te 

bouwen zodat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen hun 

verhaal kunnen doen en hulp kunnen krijgen bij de verwerking 

van hun ervaringen en/of om de stap te zetten om de onveilige 

situatie waarin ze zitten te doorbreken.

In 2019 heeft de onderzoeksgroep van Fier in samenwerking 

met het Chat-team onderzoek gedaan naar de doelgroep first 

responders (hierna: chatters) op de chat. De chatters vertellen 

voor het eerst over het geweld dat zij hebben meegemaakt. Voor 

het onderzoek zijn 114 chats geanalyseerd. De belangrijkste 

resultaten staan hieronder puntsgewijs weergegeven:

• Van de chatters is 86% vrouw en 14% man. Een kleine 

meerderheid van de chatters was minderjarig (54%). Het 

grootste deel van de chatters zat niet in een zorgtraject (94%).

• Het grootste deel van de chatters heeft te maken gehad 

met seksueel geweld (61%) of met huiselijk geweld en 

kindermishandeling (57%). 

• Bij de slachtoffers van seksueel geweld bevond de pleger 

zich bij 57% van de chatters in de huiselijke kring (veelal één 

van de biologische ouders) en bij 29% in het (brede) netwerk 

(leraar, huisvriend van de ouders, schoolgenoten of uit de 

vriendenkring).

• Onder de slachtoffers van huiselijk geweld en 

kindermishandeling bevonden zich voornamelijk (veelal 

minderjarige) slachtoffers van psychisch of fysiek geweld 

door de ouders (56%) of getuigen van huiselijk geweld 

(19%) en daarnaast (veelal meerderjarige) slachtoffers van 

partnergeweld (21%). 

• Bij het grootste deel van de chatters was het geweld actueel 

op het moment van chatten (84%) en vond het geweld 

doorlopend, of op meerdere momenten plaats (83%). Bij 23% 

van de chats speelde het geweld al een half jaar tot maximaal 

twee jaar, en bij 29% van de chats duurde het al langer dan 

twee jaar. 

• Bij 16% van de chatters was het geweld niet actueel. Bij 65% 

van deze chatters vond het geweld zelfs langer dan twee jaar 

geleden plaats. Zij hebben zoveel last van traumagerelateerde 

klachten dat zij contact opnemen via de chat. 

Het onderzoek toont aan dat de chat een (kwetsbare) doelgroep 

bereikt, die te maken heeft met geweld. Het geweld wordt veelal 

gepleegd door iemand waar chatters van afhankelijk zijn. Angst, 

wantrouwen, de afhankelijkheidspositie en schaamte spelen 

vaak een rol bij het onzichtbaar blijven van deze problemen.



FIER JAARVERSLAG 2019 | 19

VIPP-GGZ
Fier heeft als doel de zelfregie van cliënten te stimuleren, mensen zo snel mogelijk te helpen 

en de kwaliteit van hulpverlening te vergroten. Technologie geeft veel mogelijkheden om deze 

doelen te ondersteunen. Denk aan e-health toepassingen. Met het beter toepassen van de 

beschikbare mogelijkheden kan de zorg meer op maat worden verleend, effectiever, efficiën-

ter en meer toegankelijk aangeboden worden en wordt de regie van de cliënten waar mogelijk 

vergroot. In 2019 heeft Fier zich ingeschreven voor de VIPP-GGZ voor 2019-2021. Door de 

VIPP-GGZ regeling geeft Fier de komende jaren de gegevensuitwisseling voor cliënten én het 

gebruik van e-health een impuls. Daarbij zal de focus liggen op een fundering en structurele 

inbedding voor de toekomst. 

VIPP-GGZ geeft patiënten meer inzicht over hun gezondheid, eenduidigheid in verslag-

legging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en  het 

stimuleren van e-health.

Deze regeling draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of 

haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve 

lasten. Ook geeft het een impuls aan sector-overstijgende samenwerkingen.

Bron: https://www.vippggz.nl/

BLENDED ZORG MET ONLINE MODULES
Bij blended zorg wordt een combinatie gemaakt van online en offline hulpverlening. Online 

interventies kunnen worden ingezet om cliënten op interactieve wijze van informatie te 

voorzien en oefeningen te laten doen. Blended zorg sluit aan bij het vergroten van de eigen 

regie en het zelfmanagement van cliënten. Online interventies zijn altijd bereikbaar en cliënten 

kunnen ermee aan de slag wanneer het hen uitkomt. Het geeft hen de mogelijkheid om 

informatie meerdere keren tot zich te nemen of in kortere periodes te bekijken, de oefeningen 

in eigen tempo te kunnen doen en afspraken goed te kunnen voorbereiden.

De meest gekozen modules:
• Sociale vaardigheden

• Vaardigheidstraining trauma

• Expert van jezelf

• Leren ontspannen

• Basiszorg jeugd (diverse modules).

CLIËNTPORTAAL 
Sinds april 2018 werkt Fier met een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD). Er is samen 

met cliënten gewerkt aan de inrichting van het cliëntportaal. Via dit portaal kunnen vragen-

lijsten worden ingevuld die door een hulpverlener zijn klaargezet. In 2020 wordt het portaal 

voor de cliënt verder uitgebreid. Zo kan de cliënt in 2020 de correspondentie (zorgbrieven) en 

het behandelplan vinden. Het cliëntportaal  wordt in 2020 ook gekoppeld aan de persoonlijke 

gezondheidsomgeving (PGO) van cliënten.

SAMEN1PLAN
In 2019 is Fier gestart met de pilot ‘Samen1Plan’. Dit is een onderdeel van het Fries actieplan 

Jeugd 2018-2020. Samen1Plan is een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij 

meerdere hulpverleners betrokken zijn. Hiermee bevorderen we samenwerking en cliënt-

regie. In 2019 zijn diverse hulpverleners en cliënten getraind om met Samen1plan te werken 

en de tool te integreren binnen het zorgtraject. In 2020 implementeren we Samen1Plan in de 

organisatie.
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Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in de begeleiding van 

personen die radicaliseren, geradicaliseerd zijn of betrokken zijn (geweest) bij een extre-

mistisch netwerk. Daarnaast adviseert en ondersteunt het LSE hun omgeving, zowel fami-

lieleden als professionals, met als doel het tegengaan van (verdere) radicalisering. Zo 

werken we mee aan een leefbare en veilige samenleving.

Dit wordt gedaan door een multicultureel en multidisciplinair team van hulpverleners met 

kennis van extremisme, islamologen/theologen, onderzoekers en adviseurs. Het LSE is er voor 

alle vormen van extremisme, zoals moslim-extremisme en rechts-extremisme, evenals andere 

vormen van gewelddadig extremisme (bijvoorbeeld: links-, sektarisch-, politiek- anderszins 

religieus- en milieu-extremisme).

Het Landelijk Steunpunt Extremisme biedt: 
• Informatie en advies

• Trajectbegeleiding 

• Kennis en expertise

INFORMATIE EN ADVIES
Het LSE is laagdrempelig beschikbaar voor burgers en professionals voor advies, hulp en zorg 

bij de omgang met personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn.

• Consultatie: Advies bij korte hulp- of ondersteuningsvragen van professionals over casuïstiek.

• Trajectadvisering: Langdurig advies en ondersteuning voor professionals die te maken hebben 

met personen die radicaliseren/geradicaliseerd zijn of met hun omgeving, zoals familieleden.

• Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV): Analyse en advies, op basis van een 

goede duiding en diagnose, over passende zorg en ondersteuning bij zorgen over mogelijke 

radicalisering van asielzoekers of statushouders. Het team bestaat uit duidingsexperts en 

zorgexperts met kennis van radicalisering, gewelddadige extremistische bewegingen, 

geopolitiek en (oorlogs)trauma.

• Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders (LAT): Analyse en re-integratieadvies 

bij minderjarige terugkeerders en hun netwerk. Onze experts maken onderdeel uit van het 

Adviesteam dat wordt gecoördineerd door de Raad voor de Kinderbescherming.

TRAJECTBEGELEIDING
Aan personen die geradicaliseerd zijn en/of actief zijn (geweest) bij extremistische netwerken 

bieden we begeleiding op maat. Ook familieleden van radicaliserende en geradicaliseerde 

personen worden begeleid wanneer sprake is van complexe problematiek waar reguliere zorg 

of ondersteuning geen antwoord op biedt.

Forsa: Begeleiding van individuen die actief zijn (geweest) in extremistische netwerken. Hierbij 

worden beschermende factoren versterkt met als doel het afzweren van extremistisch geweld 

en/of het afstand nemen van een extremistisch netwerk.

Familieondersteuning: Systemische begeleiding en advies aan families waarvan een familielid 

radicaliseert of geradicaliseerd is.

Behandeling: Diagnose en behandeling van personen die worden begeleid vanuit Forsa of 

Familieondersteuning. Het transcultureel geschoolde behandelteam heeft onder andere 

ervaring op het gebied van extremisme, licht verstandelijk beperkten (LVB) en antisociaal 

gedrag.

KENNIS EN EXPERTISE
Het LSE heeft een landelijke kennis- en expertisefunctie bij het omgaan met radicaliserende 

of extremistische personen en hun omgeving. Er wordt gewerkt vanuit een diversiteit aan 

disciplines en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. We ontwikkelen interventies en 

werkwijzen en valideren deze in de praktijk. De opgedane kennis en ervaringen vertalen we 

tevens naar factsheets, trainingen en publicaties die we actief voor professionals ter beschik-

king stellen. Zo hebben er in 2019 twee grote seminars plaatsgevonden, voor professionals 

uit zowel de zorg als het veiligheidsdomein, waar actief kennis en expertise is uitgewisseld. 

Tevens zijn er diverse masterclasses verzorgd over de omgang met geradicaliseerden en hun 

omgeving. In 2019 is in samenwerking met William Schrikker de handreiking ‘Licht verstan-

delijke beperking (LVB) en radicalisering’ uitgebracht: https://www.landelijksteunpuntextre-

misme.nl/nieuws/preventie-radicalisering-jongeren-met-een-licht-verstandelijke-beper-

king/1 . Deze handreiking geeft handvatten aan professionals en vrijwilligers die met en voor 

jeugdigen met een licht verstandelijke beperking werken, evenals aan beleidsmedewerkers bij 

gemeenten. 

Het LSE heeft sinds de oprichting in 2015
• meer dan 100 families intensief begeleid en ondersteund

• meer dan 50 personen individueel begeleid in Forsa-trajecten

• meer dan 1000 professionals voorzien van informatie, advies en/of training.

LANDELIJK STEUNPUNT EXTREMISME (LSE)
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ADVIES- EN MELDPUNT LOVERBOYS EN JEUGDPROSTITUTIE
Het Advies- en Meldpunt Loverboys en Jeugdprostitutie (AMLJ) is een casuïstiekgroep waarin 

hulpverlening, onderwijs, politie en Veiligheidshuis Fryslân samenwerken. Door invoering van 

de AVG is het samenwerkingsconvenant doorgelicht op AVG-bestendigheid en zijn wijzigin-

gen doorgevoerd. Daarnaast is gesproken over uitbreiding van het AMLJ met een publieke 

meldfunctie en mogelijk nieuwe convenantpartners.

ZORGCOÖRDINATIE MENSENHANDEL FRIESLAND
Fier is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel in de 

provincie Friesland. Het gaat hierbij zowel om Nederlandse slachtoffers als om buitenlandse 

slachtoffers die bijvoorbeeld op de azc’s in Friesland verblijven. De zorgcoördinatoren zijn 

verantwoordelijk voor de afstemming tussen het strafrechtelijke traject, verblijfsrechtelijk 

traject (buitenlandse slachtoffers) en het zorgtraject ofwel hulpverleningstraject. De zorgcoör-

dinator onderhoudt de contacten met de betrokken organisaties en het slachtoffer zelf. Hij zorgt 

voor de onderlinge afstemming en komt op voor de belangen van het slachtoffer, verzamelt alle 

relevante informatie en deelt deze waar nodig. Daarnaast hebben de zorgcoördinatoren een 

belangrijke advies- en voorlichtingsfunctie met betrekking tot mensenhandel in Friesland.

Binnen Fier hebben de zorgcoördinatoren daarnaast een adviesfunctie met betrekking tot 

verblijfsrechtelijke kwesties voor alle cliënten die bij Fier verblijven. Dit gaat dus niet alleen om 

slachtoffers van mensenhandel, maar ook eergelateerde problematiek en huiselijk geweld.

Sinds 2017 is de zorgcoördinatie een zelforganiserend team met Prostitutie Maatschappelijk 

Werk en het team Prostitutie en Mensenhandel. 

PROSTITUTIE MAATSCHAPPELIJK WERK (PMW)
Fier biedt maatschappelijke hulp ten behoeve van mannen en vrouwen die in de prostitu-

tie werkzaam zijn (geweest); outreachende hulp in het prostitutiegebied van Leeuwarden en 

bezoeken aan seksinstellingen in Friesland.

Het prostitutie maatschappelijk werk (PMW) biedt hulp bij psychosociale problemen en  onder-

steuning bij praktische zaken. Daarnaast  informeert PMW over en geeft uitvoering aan het 

uitstapprogramma voor prostituees (RUPS).

Waarom is er ondersteuning nodig om uit de prostitutie te stappen? 
Uit onderzoek is bekend dat de ruime meerderheid van vrouwen in de prostitutie verwacht over 

vijf jaar niet meer in de seksbranche te werken. Ook geeft een meerderheid van de vrouwen aan 

in het verleden al eens gestopt te zijn met sekswerk. Bijna een kwart van degenen die eerder 

gestopt zijn, zijn vier keer of vaker gestopt en weer begonnen met sekswerk. Circa één op de 

drie vrouwen die ooit stopten, zijn binnen een half jaar weer begonnen. Dit onderschrijft de 

noodzaak aan ondersteuning bij het uitstappen uit de prostitutie. Zelfstandig lukt dit vaak niet 

(meteen), omdat er problematiek speelt op meerdere levensgebieden.

Wat doen we? 
Fier zet, met steun van de RUPS-subsidie en gemeentelijke gelden, in op het wegnemen van de 

drempels om uit de prostitutiesector te stappen en het bieden van alternatieven voor prostitutie: 

een toekomst buiten de sector en de mogelijkheid om een andere weg in te slaan in het leven. 

• Prostitutie Maatschappelijk Werk maakt het uitstapprogramma bekend en biedt psychosociale 

hulpverlening. 

• Informatie- en steunpunt Xenia in het prostitutiegebied van Leeuwarden is een gezamenlijk 

project van Fier, het Leger des Heils en de GGD. Het brengt prostituees uit regio Friesland in 

contact met de hulpverlening en versterkt hun positie middels praktische hulpverlening. 

• De vier opvang- en behandelplekken zijn tot juli 2019 flexibel ingezet en afgestemd op de 

behoeften van de individuele deelnemer.

• De zorgcoördinator mensenhandel coördineert het strafrechtelijke, verblijfsrechtelijke en 

hulpverleningstraject voor de doelgroep, afgestemd op de behoeften van de individuele cliënt. 

• Team Maatschappelijke Participatie van Fier zet zich in voor de toeleiding naar een opleiding 

en een baan, via onder andere een jobcoach en de sociale ondernemingen.

Veranderingen
Het jaar 2019 is een jaar van verandering geweest voor team Prostitutie Maatschappelijk Werk. 

• Vanaf juli 2019 werden de flexibel inzetbare bedden voor het uitstapprogramma niet langer 

gefinancierd. Dit maakt dat het team een nieuwe werkwijze heeft moeten toepassen, om per 

cliënt naar een oplossing op maat te zoeken. Voorbeelden zijn: het plaatsen van een vrouw 

van 54 in een 55-plus-woning, of een zwangere vrouw in een moederkindhuis, om op die 

manier toch een plek voor hen te vinden. 

• Het feit dat er geen opvang- en behandelplekken binnen Fier meer zijn, heeft daarnaast ook een 

verschuiving teweeg gebracht in de nationaliteiten van de doelgroep die we bedienen. Waar 

tot dat moment 15% van de cliënten de Nederlandse nationaliteit bezat, 70% EU-burger was en 

ADVIES- EN MELDPUNTEN
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15% niet-EU burger was, zien we sinds juli 2019 een andere samenstelling: 48% Nederlandse 

nationaliteit (herkomstland is niet altijd Nederland); 47% EU-burger en 5% niet-EU. 

• De niet-Nederlandse groep heeft vaak geen recht op voorzieningen, zoals een uitkering en kan 

niet langer op een opvang- en behandelplek van Fier geplaatst worden; dit is een uitdaging 

in het werk. 

• Er is in 2019 extra ingezet op het online veldwerk en op de doelgroep jongens en mannen. 

• De prostitutie maatschappelijk werkers hebben voor het eerst twee mannelijke cliënten in 

begeleiding.

• Er zijn meer dan 120 berichten verstuurd aan degenen die via internet seksuele diensten 

adverteren. 

• In de tweede helft van 2019 heeft het team tevens meer ingezet op het outreachend werk 

in de provincie. In Heerenveen en Oldeberkoop zijn bordelen gesloten. In de aanloop naar 

de sluitingen toe zijn er extra rondes gedaan om het uitstapprogramma onder de prostituees 

bekend te maken. 

• PMW is in 2019 drie keer meegegaan met politiecontroles op illegale prostitutie.

Cijfers
Aantal PMW-cliënten:  25

Aantal RUPS-cliënten:  10

Aantal bezoekers steun- en informatiepunt Xenia (maandelijks gemiddelde):  75

Aantal vrouwen bereikt via ronde Weaze (maandelijks gemiddelde):  25

Aantal vrouwen bereikt via maandelijkse provinciale ronde (gemiddeld per ronde):  10

Aantal berichten verstuurd via online veldwerk:  > 120

ADVIES- EN CONSULTFUNCTIE 
Fier heeft op het gebied van loverboyproblematiek/mensenhandel, eergerelateerd geweld en 

complex trauma/psychotrauma een landelijke advies- en consultfunctie die is erkend door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Professionals uit heel Nederland kunnen een 

beroep doen op Fier, wanneer zij met vragen zitten over deze onderwerpen. In 2019 zijn we 

opnieuw vaker benaderd door gemeentes voor casusoverleg en gevraagd om aan te sluiten bij 

zorgoverleggen. Daarnaast kregen we meer aanmeldingen vanuit de Antillen.

Veelvoorkomende vragen gingen over:
• seksueel misbruik;

• loverboyproblematiek;

• huiselijk geweld, multiproblematiek;

• psychiatrische problematiek;

• cliënten met een verstandelijke beperking;

• huwelijksdwang;

• veiligheids- en vluchtadviezen.

Door wie worden we benaderd?
• Jeugdbescherming

• Schoolmaatschappelijk werk/middelbare 

scholen

• Wijkteams

• Maatschappelijke opvang

• Welzijnsorganisaties

• Jeugdinrichting

• Veilig Thuis

• Leger des Heils

• (Jeugd) GGZ-instellingen

• COA/AZC

• Yes We Can

• Cliënten, familie

• Politie/LEC

• Blijfhuizen

• Huisartsen

• Psychiaters

• Instellingen voor cliënten met een 

verstandelijke beperking
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Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is 

onderdeel van Fier en:

• is een ngo die strijdt tegen seksuele en criminele uitbuiting;

• innoveert, onderzoekt en agendeert; 

• werkt samen met nationale én internationale partners;

• maakt mensenhandel zichtbaar.

SYSTEMIC CHANGE
Systemic Change is een programma van de Coalitie tegen 

Seksuele Kinderuitbuiting. Elf projecten, drie organisaties, 

één doel: bestrijding van seksuele uitbuiting van minderja-

rigen. De eerste fase van de Coalitie is succesvol afgerond 

en er is nieuwe financiering voor de voortzetting van de 

Coalitie. CKM, Fier en Defence for Children-ECPAT gaan in de 

tweede fase weer hard aan de slag om de strijd tegen seksuele 

uitbuiting van minderjarigen te versterken.

AANGIFTEBEREIDHEID
Eén van de successen uit de eerste fase van de Coalitie, 

het onderzoek naar de aangiftebereidheid van slachtof-

fers, trekken we door naar de tweede fase. We zijn hiervoor 

een pilot gestart in opdracht van de Nationale Politie en in 

samenwerking met het Openbaar Ministerie. Na het nodige 

voorwerk heeft staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en 

Veiligheid in november van 2019 officieel de pilot gestart. De 

pilot bestaat uit twee pijlers. Ten eerste willen we onderzoeken 

of een nieuwe rol van veiligheidscoördinator bij kan dragen 

aan het vergroten van de contactbereidheid van het slachtof-

fer met de politie. Deze coördinator kan – in overleg met de 

politie – maatregelen voorstellen die het veiligheidsgevoel 

van het slachtoffer vergroten. Ook moet  de veiligheidscoör-

dinator, als onafhankelijk vertrouwenspersoon, indien nodig 

fungeren als tussenstap en pro-actief in contact treden met 

slachtoffers die niet met de politie in gesprek durven. Dat dit 

broodnodig is, blijkt onder meer uit de laatste cijfers van de 

Nationaal Rapporteur: minderjarige slachtoffers van seksuele 

uitbuiting zijn amper in beeld bij de politie. De tweede pijler 

van de pilot gaat over het verkleinen van de negatieve impact 

van het strafrechtelijk traject op het slachtoffer. Denk bijvoor-

beeld aan het verkorten van de strafrechtelijke procedures en 

het minder belastend maken van de verhoren bij de politie en 

de rechter-commissaris. 

SCHOLEN
Eind 2019 heeft 3FM met Serious Request: The Lifeline een 

prachtig bedrag opgehaald voor versterking van de strijd tegen 

mensenhandel. Een deel van die middelen komen ten goede 

aan het scholingsproject waarin het Rode Kruis en het CKM 

gaan samenwerken om de bewustwording over mensenhan-

del te vergroten. En dat is hard nodig, want uit onderzoek van 

het CKM blijkt dat ruim 80% van de scholen niet in staat is om 

mensenhandel te herkennen en dat ruim 89% van de minder-

jarige slachtoffers van mensenhandel onzichtbaar blijft. Daar 

valt dus nog een wereld te winnen!

POLITIEKE LOBBY
In de uitvoering van het kabinetsprogramma ‘Samen tegen 

Mensenhandel’ vormt het CKM een belangrijke luis in de pels 

en zetten we stevig in op lobby. Een belangrijk thema voor het 

CKM is de aanpak van klanten die seks kopen van minderjari-

gen. Hier werd in eerste instantie in de kabinetsplannen geen 

aandacht aan besteed. Gelukkig heeft – mede dankzij de lobby 

van het CKM – de Tweede Kamer ingegrepen en moet het 

kabinet nu aan de slag met een pakket aan maatregelen om 

die klant aan te pakken. 

Een andere belangrijke mijlpaal is de motie Segers/Asscher die 

tijdens de Algemene Politieke beschouwingen is ingediend. 

Hierin wordt geregeld dat 10 miljoen euro structureel wordt 

toegevoegd aan het budget van de mensenhandelpolitie. 

Hiermee is een vurige wens, onder meer van het CKM, in 

vervulling gegaan. 

DIGITALE VESTE
Mensenhandelaren ontwikkelen zich razendsnel op het 

terrein van technologie met het gevolg dat slachtoffers online 

gegroomd, gerekruteerd en uitgebuit worden. Ook staan 

klanten ‘virtueel in de rij’  voor (minderjarige) slachtoffers. Nu 

is het online domein nog het terrein van mensenhandelaren 

waar ze nagenoeg anoniem hun gang kunnen gaan en waar 

slachtoffers onzichtbaar blijven. In navolging van de Veilige 

Veste, waar slachtoffers beschermd opgevangen worden, 

gaan we investeren in technologie om slachtoffers eerder te 

signaleren, te beschermen en de hulp te beiden die ze nodig 

hebben. Oftewel, we gaan technologie inzetten om mensen-

handel te stoppen.

In 2019 heeft het CKM financiële middelen ontvangen om de 

grootste digitale uitdagingen in Nederland in kaart te brengen. 

Dit is nodig om innovatie aan te jagen en nieuwe digitale 

beschermingsmaatregelen voor slachtoffers van mensen-

handel te ontwikkelen en de bestaande door te ontwikkelen. 

Het CKM zoekt daarbij de samenwerking met techbedrijven 

en publieke en private partners. Tijdens kennissessies met 

kleine, ondernemende groepen experts- vanuit het werkveld, 

opsporing en vervolging en techbedrijven- worden binnen 

anderhalf jaar tools ontwikkeld om deze (potentiële) slachtof-

fers te beschermen. 

CKM MAAKT MENSENHANDEL ZICHTBAAR
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HET AFGELOPEN JAAR HEEFT HET CKM INGEZET OP:
• Samenwerkingspartners: samenwerking en lobby vanuit het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM). 

Vanuit het SOM mag het CKM nu deelnemen aan de landelijke taskforce mensenhandel die wordt geleid door 

het hoofd van het Openbaar Ministerie. 

• Advies, deelname aan commissies: onder meer op de B8-problematiek, maar ook in expertmeetings 

georganiseerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid ter uitvoering en monitoring van het programma 

Samen tegen Mensenhandel.

• Pers en publicaties: in 2019 is het CKM veelvuldig in het nieuws geweest. Niet alleen zoeken we zelf pro-actief 

de media, maar de media weet het CKM ook steeds vaker zelf te vinden om te reageren op- of mee te denken 

over thema’s die gelieerd zijn aan (de aanpak van) mensenhandel.

• Field Labs: de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie zijn het afgelopen jaar gestart met field labs. 

Daarin starten ze binnen een termijn van twee jaar intensieve pilots om zogenaamde wicked problems binnen 

het mensenhandel domein aan te pakken. Het CKM is als ngo gevraagd hierbij aan te sluiten vanwege haar 

expertise en mogelijkheid om met een out-of-the-box mentaliteit te werken aan innovatieve oplossingen.

MAAK HET ZICHTBAAR!
Het lukt Nederland niet goed om slachtoffers te signaleren, te herkennen en te helpen waardoor ook mensen-

handelaren buiten schot blijven. Het CKM is in 2019 begonnen aan het door ontwikkelen van de Chat met 

Fier. Want waar slachtoffers van mensenhandel in de maatschappij steeds verder uit het zicht verdwijnen, 

slaagt de Chat met Fier er juist in om steeds meer onzichtbare slachtoffers te signaleren en te helpen. In 2019 

kwam de chatfunctie in contact met meer dan 400 mogelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting en dan met 

name Nederlandse meisjes. Dit in schril contrast met de officiële cijfers waaruit bleek dat er minder dan 30 

Nederlandse meisjes in beeld zijn gekomen die mogelijk slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. CKM  blijft 

daarom volop investeren in de chatfunctie, omdat hier de (digitale) toegang ligt tot deze kwetsbare populatie.

Het CKM pleit er enerzijds voor om innovatieve projecten –zoals de chat- te betrekken om meer inzicht te krijgen 

in nieuwe trends en ontwikkelingen. Anderzijds om met de chat meer samen te werken tussen opsporingsin-

stanties, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 

deze manier kunnen we van elkaar leren en wordt de hulp aan slachtoffers en de aanpak van mensenhandelaren 

versterkt.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR...
Sinds 2016 is het CKM vaste beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast worden de projecten van 

het CKM mede mogelijk gemaakt door onder andere:

• Adessium Foundation

• Janivo Stichting

• Projecten in Nederland (PIN)

• Kerk en Wereld



FIER JAARVERSLAG 2019 | 25

SAMENWERKEN ALS SPECIALISME
Voor onze cliënten zijn behandeling, diploma’s, het goed 

kunnen functioneren in een sociale omgeving en het hebben 

(en houden) van werk essentieel om een succesvol leven te 

kunnen leiden. Vanuit de holistische visie zet Fier daarom in op:

• High Safety

• High Intensive Care

• Intensive Education / Participation 

Dit betekent dat hulpverlening, onderwijs en maatschappelijke 

participatie zeer gericht samenwerken vanuit ieders expertise.  

Deze samenwerking wordt onderbouwd door de kernvragen 

van Jim van Os*: Wie ben je? Wat is er met je gebeurd? Wat is 

je kwetsbaarheid en weerbaarheid? Waar wil je naartoe? Wat 

heb je nodig? Deze kernvragen eisen samenwerken als specia-

lisme om werkelijk aan te sluiten op wie de cliënt (en zijn/haar  

omgeving) is, om te leren en om te kunnen participeren.  

*Van Os (2017).  De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in 

een nieuwe ggz. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPELIJKE  
PARTICIPATIE VERSTERKEN ELKAAR
We streven naar excellent onderwijs met, zodra het kan, een 

soepele doorstroming naar regulier en vervolgonderwijs. Dit 

betekent dat elke leerling of student de mogelijkheid geboden 

wordt om een diploma, startkwalificatie en/of deelcertificaten te 

behalen of dat zij hier concreet zicht op krijgt. 

Voor alle cliënten van Fier zijn er mogelijkheden tot 

maatschappelijke participatie, omdat dit een positief effect heeft 

op de psychische gezondheid van mensen. Maatschappelijke 

participatie helpt het ‘leren’ te verbeteren, bijvoorbeeld in 

projecten met kunst en persoonlijke talentontwikkeling 

of huiswerkbegeleiding. Ook dienen deze projecten als 

interne en externe praktijkmogelijkheden voor het onderwijs 

(bijvoorbeeld in de sociale ondernemingen).

De afdeling Maatschappelijke Participatie heeft naast indivi-

duele begeleiding en de inzet van een groot aantal vrijwilli-

gers, de volgende onderdelen:

1. De sociale ondernemingen:

• Blooming Bakery Leeuwarden

• Blooming Bakery Rotterdam

• L.A.P. Atelier

2. Training ‘De Nieuwe Toekomst’

3. Programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’

4. Summerschool

5. Winterschool

6. Kunst, cultuur, sport en natuur

FIERSCHOOL
Fier biedt met de Fierschool intern onderwijs aan meiden 

die opgenomen zijn in een van de residentiële behandel-

settingen en die om veiligheidsredenen (nog) geen regulier 

onderwijs kunnen volgen. De Fierschool biedt minimaal 47 

weken onderwijs per jaar. Omdat de meiden naast onderwijs 

ook therapie volgen kunnen zij dus niet een hele dag naar 

school gaan. Door minimaal 47 weken onderwijs en specifieke 

extra onderwijsactiviteiten wordt voldaan aan het reguliere 

toezichtskader.

Fier vindt onderwijs van groot belang in het ondersteu-

nen van de basisbehoeften. Hierdoor worden de cognitieve 

en sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming 

gestimuleerd. Bovendien kan dit leiden tot een toegenomen 

autonome motivatie voor onderwijs bij deze meiden, die 

in hun onderwijscarrière vaak gefrustreerd zijn. Zodoende 

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
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kan het – vaak negatieve – beeld dat een meisje heeft van 

onderwijs een positieve(re) betekenis krijgen. Bovendien 

versterkt onderwijs toekomstperspectief en heeft het daardoor 

een sterk effect op de behandeling. Het onderwijs binnen de 

Fierschool is gespecialiseerd:

• Er wordt geïnvesteerd in een veilig, stimulerend leerklimaat 

en kwalitatief doelgericht onderwijs.

• Een deel van de meiden heeft gaten in de onderwijscarrière, 

daarom worden er specifieke trajecten op maat ontwikkeld.

• Trauma beperkt het leervermogen. De docenten zijn 

deskundig in het zodanig begeleiden van de meiden dat 

onderwijs mogelijk is en leervermogen en talenten ruimte 

krijgen. De samenwerking met Maatschappelijke Participatie 

en hulpverlening is hierin essentieel.

Onderwijs heeft, samen met maatschappelijke participatie, een 

normaliserende werking: het is ‘normaal’ om naar school te 

gaan. Het is leuk en uitdagend om stil te staan bij wie je bent, 

wat je leuk vindt, wat je wilt leren en waar je aan wilt meedoen.

Vanuit die visie wordt, zodra veiligheid gegarandeerd is, 

gekeken hoe de overstap naar regulier onderwijs zo goed 

mogelijk gemaakt kan worden. De Fierschool investeert in 

contacten met het reguliere onderwijs in de regio.

Ook maken de docenten van de Fierschool tijdens de periode 

van opname contact met scholen van herkomst of nieuwe 

scholen na opname, zodat de doorstroming soepel verloopt 

en een meisje na de opname bij Fier haar onderwijs goed kan 

vervolgen. Om dit nog meer te ondersteunen heeft de afdeling 

mentor programma’s. 

De jongens van Fier gaan niet naar de Fierschool; Fier hanteert 

ook in het onderwijs de homogene groepssamenstelling. De 

jongens volgen in principe regulier onderwijs. Wanneer dat 

niet mogelijk is kijken de docenten van de Fierschool én de 

afdeling Maatschappelijke Participatie naar de mogelijkheden 

voor een overbruggingsperiode naar regulier onderwijs.  

ONDERWIJS VAN DE FIERSCHOOL
Vanaf dag één of zo snel mogelijk wordt er deelgenomen aan 

het onderwijs. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Voortgezet onderwijs Friesland
• Dit wordt bij Fier in Friesland verzorgd door RENN4 

in samenwerking met het Instituut voor Individuele 

Ontwikkeling (IVIO). RENN4 biedt onderwijs in alle vmbo-

richtingen en 1e klas havo en vwo. Havo en vwo vanaf de 

2e klas worden online verzorgd door IVIO. Docenten van 

RENN4 begeleiden deze leerlingen in planning en voortgang. 

• Meiden uit klas 3 en 4 vmbo-basis en vmbo-kader volgen 

praktijklessen bij OSG Piter Jelles (regulier onderwijs). In 

afstemming met de Inspectie Onderwijs wordt voor hun een 

pakket op maat van keuzevakken samengesteld waarmee 

de meiden kunnen aantonen dat ze onderdelen van het 

examenprogramma hebben afgerond (PTA= Programma 

voor Toetsing en Afronding). Hierdoor kunnen ze bij 

terugkeer naar het reguliere Voortgezet Onderwijs laten zien 

dat ze deze vakken hebben afgesloten voor het behalen van 

een volledig vmbo-diploma.

• Als een meisje praktijkonderwijs volgt, stemt RENN4 af met 

OSG Piter Jelles en wordt een traject op maat samengesteld. 

• In Friesland is de Fierschool gevestigd op het terrein van de 

Veilige Veste. 

Voortgezet onderwijs Rotterdam
Bij Fier in Rotterdam kennen we een zelfde samenwerking 

tussen het voortgezet onderwijs en IVIO. Het Passer College 

Rotterdam biedt onderwijs in alle vmbo-richtingen  en 1e klas 

havo en vwo. Havo en vwo vanaf de 2e klas worden verzorgd 

door IVIO. Fier in Rotterdam heeft geen interne school, de 

meiden gaan onder begeleiding van een mentor naar een 

locatie van het Passer College. 

Voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat de 

informatie van de school van herkomst wordt gebruikt om 

ervoor te zorgen dat de meiden gedurende hun verblijf bij 

Fier een doorgaande leerontwikkeling kunnen doormaken. In 

sommige gevallen (vooral wanneer de betreffende leerling lang 

niet naar school is geweest) betekent dit dat er eerst een goede 

beginsituatie moet worden vastgesteld (via CITO of IQ-test) om 

een goede aansluiting te kunnen vinden.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Friesland
• Alle mbo-niveaus worden bij de Fierschool in Friesland 

geboden door het Friesland College. 

• Het Friesland College biedt praktijkgestuurd onderwijs vanuit 

de visie dat de praktijk de mogelijkheden en motivatie tot 

leren biedt. Dit betekent dat studenten vanuit een voor hen 

aansprekende praktijk gemotiveerd worden om het ‘goed’ 

te doen en te ontdekken welke kennis en vaardigheden 

nodig zijn om het nog beter te doen. Een leercyclus waarbij 

samenwerkend leren in interessante praktijkomgevingen 

centraal staat.

• Bij de onderdelen van de afdeling Participatie, zoals de sociale 

ondernemingen Blooming Bakery en het L.A.P. Atelier, 

kan praktijkervaring opgedaan worden. Daarnaast zijn er 

mogelijkheden om bij externe bedrijven ervaring op te doen.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Rotterdam
Wanneer een meisje dat is opgenomen in Rotterdam mbo doet, 

dan worden er afspraken gemaakt met haar school van herkomst 

of met een regulier mbo. Wanneer zij om veiligheidsredenen 

niet regulier naar school kan wordt een pakket op maat 

samengesteld dat zij intern kan doen. 

Hoger beroeps onderwijs (hbo) en wetenschappelijk 
onderwijs (wo)
Jongeren van Fier die hbo of wetenschappelijk onderwijs 

volgen, maken afspraken met hun school van herkomst en 

werken zelfstandig aan hun studie, al dan niet gecombineerd 

met een andere dagbesteding.
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FIERSCHOOL/RENN4
• Aantal begeleide leerlingen: in schooljaar 2018/2019 waren 82 leerlingen ingeschreven bij 

RENN4. 

• Gemiddelde leeftijd van de leerlingen: 15 jaar en 2 maanden. Dit is iets hoger dan het 

voorgaande schooljaar (gemiddelde leeftijd 14  jaar en 9 maanden). 

• Niveau instroom: uiteenlopend van basisonderwijs groep 8 tot 6 vwo. Het merendeel (70%) 

van de leerlingen is afkomstig uit het vmbo, waarvan bijna de helft van basisberoepsniveau; de 

andere helft is verspreid over de andere niveaus. 

• Diplomering / certificering: 

- 13 leerlingen hebben gedurende het afgelopen schooljaar voor vmbo 3 en 4 keuzevakken 

gevolgd bij OSG Piter Jelles. Hierdoor kunnen ze bij terugkeer naar hun school van 

herkomst een certificaat, dan wel een bewijs van deelname, overleggen. Hiermee kunnen 

ze voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Programma voor Toetsing en Afronding 

(PTA voor het behalen van een vmbo-diploma;

- 3 leerlingen hebben via het Staatsexamen certificaten behaald voor de vakken Rekenen en 

Maatschappijleer voor vmbo Basis leerjaar 3, 1 leerling voor het vak Rekenen voor vmbo 

Basis leerjaar 3 en 1 leerling voor de vakken Rekenen, Wiskunde en Engels voor vmbo TL, 

leerjaar 4;

- 3 leerlingen hebben in samenwerking met hun scholen van herkomst hun vmbo-TL 

diploma weten te behalen.

• Niveau uitstroom: er zijn 52 leerlingen uitgestroomd:

- basisonderwijs  1

- praktijkonderwijs 1

- voortgezet speciaal onderwijs  7

- vmbo  16 

- havo  3

- vwo 1

- mbo 10

- hbo 1

- elders in gesloten setting geplaatst  5

- vervolgonderwijs onbekend (bijvoorbeeld door opname bij Fier tegen advies in te stoppen)  7

FIERSCHOOL/PASSER COLLEGE ROTTERDAM
• Aantal begeleide leerlingen: in schooljaar 2018/2019 waren vanuit Asja Rotterdam  

9 leerlingen ingeschreven bij het Passer College

• Gemiddelde leeftijd van de leerlingen: 16 jaar. 

• Niveau instroom: uiteenlopend van vmbo-basis tot 4 vwo. 7 van de 9 meiden volgden 

vmbo-onderwijs waarvan 1 vmbo-basis, 4 vmbo-kader en 2 vmbo-theoretische leerweg.

• Niveau uitstroom: de meiden zijn allemaal uitgestroomd:

- doorgegaan in vmbo-kader  3

- van vmbo-kader naar praktijkonderwijs overgestapt  1

- ingestroomd en uitgestroomd op vmbo-TL   1

- ingestroomd op vmbo-TL en diploma behaald  1

- ingestroomd op vmbo-basis, uitgestroomd naar praktijkonderwijs  1

- ingestroomd en uitgestroomd op havo  1

- ingestroomd en uitgestroomd op vwo  1

• Extern onderwijs Rotterdam: de Fierschool Rotterdam biedt geen mbo-onderwijs; de 

meiden die hiervoor in aanmerking komen gaan regulier naar school. Er worden afspraken 

gemaakt met de ROC’s in de regio. 11 meiden van Asja volgden onderwijs buiten het Passer 

College:

- 5 meiden hadden vmbo-niveau bij instroom bij Fier en zijn mbo-onderwijs gaan volgen;

- 2 meiden volgden bij in- en uitstroom praktijkonderwijs;

- 1 meisje deed bij in- en uitstroom vmbo, maar was te kort opgenomen om les te krijgen bij 

de Fierschool of in de regio Rotterdam;

- 1 meisje had jarenlang geen onderwijs genoten en stroomde in op het mbo;

- 1 meisje stroomde in op vmbo-niveau maar werd overgeplaatst naar Fier in Leeuwarden 

alwaar ze les kreeg binnen de Fierschool;

- 1 meisje heeft haar havo via thuisstudie gevolgd en is bij uitstroom het hbo-onderwijs 

ingegaan.

CIJFERS FIERSCHOOL - SCHOOLJAAR 2018/2019
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FIERSCHOOL/FRIESLAND COLLEGE
• Aantal begeleide leerlingen: in schooljaar 2018/2019 hebben 61 studenten onderwijs gevolgd 

bij de mbo Fierschool

• Niveau instroom:

- 29 studenten (48%) kwamen binnen op de mbo Fierschool zonder diploma; de meeste 

studenten uit deze groep zijn blijven zitten op het vmbo, waarna zij uitstroomden naar 

mbo 1 entree; 2 studenten kwamen vanuit de Internationale Schakelklas (ISK); 

- 11 studenten (18%) hadden een diploma vmbo basis beroepsgerichte leerweg;

- 7 studenten (11%) hadden een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg;

- 5 studenten (8%) hadden een opleiding vmbo theoretische leerweg afgerond;

- 2 studenten (3%) hadden een diploma mbo entree;

- 6 studenten (10%) hadden een diploma mbo 2;

- 1 student (2%) had mbo 4 afgerond;

- van bovenstaande studenten zijn 7 afkomstig van Speciaal Basisonderwijs (SBO), 

voorbereidend secundair beroepsonderwijs (VSBO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

of praktijkonderwijs. Van deze groep zijn er 3 studenten van wie bekend is dat zij één of 

meerdere jaren geen onderwijs hadden gevolgd voor zij naar Fier kwamen (5% van de 

instromers); 

- van bovenstaande studenten hadden 7 studenten (11%) bij binnenkomst al een 

startkwalificatie (diploma mbo 2 en hoger). 

• Niveau uitstroom: 

- In schooljaar 2018/2019 zijn er 48 studenten uitgestroomd;

- 8 studenten hebben tijdens hun opname een mbo1 diploma behaald en hebben vervolgens 

verder gestudeerd; 

- In totaal hebben 23 studenten een keuzedeel afgerond (waarvan 4 studenten 2 keuzedelen 

hebben afgerond);

- De mbo Fierschool neemt deel aan de pilot mbo verklaring waarin de afgeronde onderdelen 

(keuzedelen, praktijkverklaring, examenonderdelen) geborgd meegenomen kunnen 

worden naar de vervolgschool of werksituatie. In juli 2019 zijn er 6 mbo-verklaringen 

uitgereikt; 

- Alle studenten hebben ook praktijkervaring opgedaan: bij de interne leerbedrijven 

(Blooming Bakery of het L.A.P. Atelier) of interne afdelingen (financiën, facilitair); 

- 28 studenten hebben extern stage gelopen (bijvoorbeeld bij het Fries Museum, het Hof, 

Klavertje Vier, Jimmie’s, Erasmushiem, Wellness Heerenveen); 

- 16 studenten zijn voortijdig vertrokken tegen het advies van Fier in. Met een aantal van 

hen was gedurende kortere of langere tijd geen contact, wat het moeilijk maakt het 

onderwijstraject goed uit te zetten. Met 10 van hen is het traject naar vervolgonderwijs 

uiteindelijk geslaagd; 2 zijn gestopt met leren en gaan werken; met 4 is er geen contact 

meer geweest. 
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BLOOMING BAKERY
Aantal deelnemers:  119

Gemiddelde leeftijd:  20

- waarvan de jongste 13 jaar en de oudste 41 jaar.  

Gemiddeld duur deelname:        16 weken

- loopt uiteen van 10 weken tot een jaar  

Resultaten per doelgroep:

Praktijkleren  

10 - 12 weken

Meiden die bij Blooming Bakery werken om het verplichte praktijkdeel van hun mbo-opleiding 

te voltooien. Zonder de mogelijkheid om dit deel van hun opleiding in een veilige omgeving te 

voltooien, zouden zij opnieuw studievertraging oplopen.

Bij uitstroom had 71% een diploma of volgde onderwijs op mbo2-niveau of hoger (niveau 

startkwalificatie). Ter vergelijking: bij instroom was dit slechts 3%. Ook heeft 43% extern stage 

gelopen na afronding van het werk bij Blooming Bakery.

Dagbesteding

Gemiddeld 17 weken

Niet-Nederlandse vrouwen, die vaak nog in onzekerheid verkeren over hun verblijfsstatus, 

werken in de bakkerij als dagbesteding. Veel van hen zijn slachtoffer van mensenhandel.

Bij uitstroom is 63% met een opleiding of met inburgering gestart; 7% is gaan werken; de 

overigen zijn uitgestroomd bij Fier omdat behandeling afgelopen was en/of omdat hun 

verblijfsstatus is afgewezen.

Toeleiding naar werk/opleiding 

Gemiddeld 16 weken

Nederlandstalige meiden en vrouwen die al een opleiding hebben afgerond of al werkervaring 

hebben, werken in de bakkerij als opstap naar een vervolgstudie of werk. Vaak betreft het slach-

toffers van huiselijk geweld. 

61% is met een opleiding gestart; de rest heeft extern werk gevonden.

Professionele bakkerswerkplaatsen
Met een feestelijke proeverij opende sociale onderneming Blooming Bakery in het najaar van 

2019 de deuren van haar nieuwe bakkerijruimte op het terrein van Fier. De nieuwe bakkerswerk-

plaats biedt mooie kansen: meer productiemogelijkheden en een professionele werk- en leer-

omgeving voor vrouwen en meiden die bij Fier in behandeling zijn. De bakkerij in Leeuwarden 

is niet de enige. Ook in Rotterdam opende Fier in 2019 een Blooming Bakery.

JAARCIJFERS MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2019

55%

37%

8%
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L.A.P. ATELIER
Aantal deelnemers:  41

Gemiddelde leeftijd:  25

- waarvan de jongste 16 jaar en de oudste 41 jaar  

Gemiddeld duur deelname:        29 weken

- loopt uiteen van 6 weken tot iets meer dan een jaar  

Resultaten per doelgroep:

Praktijkleren 

Gemiddeld 9 weken

Meiden die bij het L.A.P. Atelier werken om het verplichte praktijkdeel van hun mbo-opleiding 

te voltooien. Zonder de mogelijkheid om dit deel van hun opleiding in een veilige omgeving te 

voltooien, zouden zij opnieuw studievertraging oplopen.

Bij uitstroom had 70% een diploma of volgde onderwijs op mbo2-niveau of hoger (niveau 

startkwalificatie). Ter vergelijking: bij instroom was dit slechts 3%.

Dagbesteding 

Gemiddeld 27 weken

Niet-Nederlandse vrouwen, die vaak nog in onzekerheid verkeren over hun verblijfsstatus, 

werken in het naaiatelier als dagbesteding. Veel van hen zijn slachtoffer van mensenhandel.

Toeleiding naar werk/opleiding

Gemiddeld 39 weken

Nederlandse vrouwen die al een opleiding hebben afgerond of al werkervaring hebben, werken 

bij het L.A.P. Atelier als opstap naar een vervolgstudie of werk. Vaak betreft het slachtoffers van 

huiselijk geweld.

Bij instroom waren alle deelnemers uit bovenstaande twee doelgroepen (dagbesteding en 

toeleiding naar werk/opleiding) werkloos en ontvingen op een enkeling na een uitkering: 

WWB, weekgeld via het COA of WW. Resultaten na werken bij het L.A.P. Atelier: 

• 43% heeft betaald werk gevonden

• 25% is op zoek naar betaald werk

• 19% doet vrijwilligerswerk

• 13% volgt een opleiding

16%

54%

30%
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TRAINING DE NIEUWE TOEKOMST
Training De Nieuwe Toekomst stimuleert vrouwen, die te maken hebben gehad met (huiselijk) 

geweld, om actief stappen te zetten op weg naar opleiding, werk of andere vormen van partici-

patie in de maatschappij, ondersteund door een vrijwillige coach: 

• in het najaar van 2019 is de training De Nieuwe Toekomst gestart bij House of Happiness. Deze 

training wordt verzorgd door de jobcoach van Fier, die daar certificering voor heeft behaald; 

• de vrijwillige coaches begeleiden de deelneemsters negen maanden bij het realiseren van hun 

doelen; er zijn tot nu toe zes koppelingen tot stand gebracht; 

• de interventie De Nieuwe Toekomst is in juni 2018 erkend als ‘goed onderbouwd’ door de 

erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

PROGRAMMA ‘MEEDOEN, SAMEN UIT DE ARMOEDE’
Sinds 2018 neemt Fier deel aan het vierjarige programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’. Dit 

programma van het Oranje Fonds biedt deelnemers:

• kennis/expertise: intensief en inspirerend programma van trainingen, workshops en 

coaching;

• tijd: uren om in te zetten voor de versterking en de doorontwikkeling van het initiatief;

• financiering: een financiële bijdrage gedurende programmadeelname;

• netwerk & communicatie: uitwisseling met andere programmadeelnemers en steun om de 

eigen zichtbaarheid te vergroten.

De sociale ondernemingen Blooming Bakery en het L.A.P. Atelier doen mee met dit programma.

SUMMERSCHOOL
De Summerschool is een educatief programma waarin vrijwilligers hun talent of kennis delen 

met de cliënten van Fier. Vrijwilligers geven educatieve, culturele of creatieve workshops van 

een dagdeel. In aantallen: 

• 91 meiden, jongens en vrouwen uit Leeuwarden en Rotterdam hebben meegedaan aan de 

Summerschool; 

• zij hebben allemaal drie weken aan de Summerschool deelgenomen en elke week vier 

dagdelen lang workshops gevolgd; 

• er zijn 103 verschillende workshops georganiseerd waarvan 86 in Friesland en de overige in 

en rond Rotterdam; 

• de workshops en activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door 122 enthousiaste vrijwilligers, 

die hun talenten en passie gedeeld hebben (103 in Leeuwarden, 19 in Rotterdam); 

• 93 professionele organisaties hebben zich als partner voor de Summerschool ingezet (84 in 

Leeuwarden, negen in Rotterdam);

• voorbeelden van workshops waren: dansen, (kick)boksen, bakken en koken, zanglessen 

volgen, visagie, een rondleiding door een museum, kennis opdoen over een aantal thema’s 

(rechten, BHV, solliciteren). De meiden uit Rotterdam hebben onder andere de volgende 

workshops gevolgd: Anne Frank Huis, escaperoom, schrijven/storytelling, mocktail maken 

en hennatattoos maken.

Evaluatie Summerschool
Na het afronden van de Summerschool bij Fier hebben de meiden een vragenlijst ingevuld, 

waarin zij konden aangeven wat zij van de Summerschool vonden, wat zij hebben geleerd, wat 

hen het meest is bevallen en of zij suggesties ter verbetering hebben. De resultaten van die 

vragenlijsten worden vastgelegd in een rapportage. 

Hieruit blijkt dat ook dit jaar weer een groot deel van de meiden positief is over de 

Summerschool en dat de doelen die gekoppeld zijn aan de Summerschool behaald worden. De 

meiden zijn vooral positief over ‘jezelf mogen zijn’, ‘andere mensen ontmoeten’ en ‘hulp krijgen 

van anderen’. Op het gebied van de sociale context en persoonsvorming hebben meiden dus 

veel baat bij de Summerschool.

TONEELSTUK ZWART/WIT – JONGENS VAN RAVI
Tijdens de Summerschool hebben we met vijf jongens van jongensgroep Ravi onder leiding 

van een regisseur in twee maanden het toneelstuk ‘Zwart/Wit’ ontwikkeld en geproduceerd. In 

dit stuk stellen de jongens zich aan de hand van muziek en toneel voor aan de omgeving. Het 

bleek een succesvol en ontroerend stuk, met enorm veel positieve reacties.
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WINTERSCHOOL
Tijdens de kerstvakantie hebben we, mede dankzij onze partners, een educatief en recreatief 

programma aan workshops aangeboden aan de meiden en jongens die onderwijs volgen via 

het Friesland College. We hebben een kledingmarkt georganiseerd gericht op zelfvertrouwen 

en presentatie, een high tea waarin kennisgemaakt werd met de luxe horeca bij een groot 

hotel, een nieuwjaarsborrel met een speechworkshop van een professionele dichter en een 

hiphopdag met productie- en dansworkshops. Er deden dagelijks gemiddeld dertien meiden 

en jongens mee met de Winterschool.

SPORT & CULTUUR
• In 2019 hebben 131 meiden, jongens en vrouwen gesport en/of culturele activiteiten 

ontplooid met ondersteuning van de afdeling Maatschappelijke Participatie:

• 92 meiden, jongens en vrouwen hebben gesport en/of muziekles gevolgd dankzij het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur; 7 van hen hebben proeflessen gevolgd of oriënteren zich nog. 

Gemiddeld sporten de meiden en jongens voor een lengte van 5 maanden via deze regeling;

• 28 meiden en jongens hebben zwemles gehad via Kansen voor alle Kinderen, Vitus, Fonds 

Kinderhulp en Jeugd en Welzijn;

• 4 meiden hebben gebokst, gefitnest of gevoetbald via fonds Jeugd en Welzijn;

• 6 meiden doen intern Wallball via een vrijwilliger. Hier is de deelname gemiddeld 4 maanden.

 

FIERBAND
Afgelopen najaar zijn we gestart met de Fierband. De Fierband biedt wekelijks verschillende 

workshops en trainingen aan de meiden op het gebied van muziek. De workshops variëren 

van luchtige karaokesessies tot serieuze songwritingsessies. Ook worden er gespecialiseerde 

trainingen gegeven, zoals gitaar- en zangles. De Fierband vindt elke donderdag plaats tussen 

14:00 en 18:00. Gemiddeld waren er wekelijks 10 meiden en jongens aanwezig. 

NADINES FIERE FARM & FIERE TUIN
In 2019 hebben 19 cliënten geholpen bij de Fiere Farm. Ook is dit jaar de Fiere Tuin geopend, 

mede dankzij de inzet van twee studenten van het Nordwin College, onze hovenier en steun 

van Stichting Kind & Dier. De tuin is gelegen achter het CKM gebouw en dagelijks te bezoeken. 

VRIJWILLIGERS 
Dankzij de inzet van vele enthousiaste en toegewijde vrijwilligers kunnen we onze cliënten 

ondersteunen in de stappen die zij maken richting maatschappelijke participatie. In 2019 zijn er 

192 vrijwilligers ingezet voor de cliënten in Leeuwarden en 41 in Rotterdam.
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Fier wil de best mogelijke zorg bieden. Dit doen we vanuit een holistische visie: we zien de 

mens als totaal. Hoe ziet jouw leven eruit en wat heb jij nodig om in je kracht te komen? 

Dat is waarin we onze hulp nog verder willen doorontwikkelen. De kinderen, jongeren en 

volwassenen die wij helpen hebben wel een probleem, maar ze zíjn niet hun probleem. Ze 

zijn in eerste plaats mens. Bij Fier stellen we die mens centraal. Bij Fier ligt het accent op de 

toekomst, op ambities en dromen. We vragen onze cliënten waar ze goed in zijn, waar ze blij 

van worden en wat hun dromen zijn. Die vragen zijn minstens zo belangrijk als de vraag 

‘Wat is er aan de hand?’. Positieve ervaringen en succeservaringen bieden een tegenwicht 

aan klachten en problemen.

INTEGRALE ZORGPROGRAMMA’S
Vanuit onze holistische visie willen we dat onze cliënten, naast het feit dat ze hulpverlening 

en behandeling krijgen, ‘gewoon’ naar school gaan, sporten en werken of vrijwilligerswerk 

doen. Fier ontwikkelt daarom zorgprogramma’s waarin (jeugd-)ggz, (jeugd)zorg, vrije tijd, 

systeemtherapie, sport en onderwijs volledig geïntegreerd zijn en elkaar versterken. Hierbij 

wordt ingespeeld op de thuissituatie; waar mogelijk moeten de jongeren weer gewoon naar 

huis kunnen. Binnen Fier werken professionals intensief samen met elkaar. Gezamenlijk 

nemen zij deel aan een multidisciplinair overleg waardoor de hulp snel op- of afgeschaald 

kan worden. We kunnen hierdoor maatwerk leveren en de hulp inzetten die noodzakelijk is. 

Immers, te lichte zorg is net zo kwalijk als te zware zorg. 

PARTICIPATIE
Onze holistische visie is ook de motor achter het (door) ontwikkelen van (participatie) projecten. 

Hierover kon u in het vorige hoofdstuk lezen.

INSPRAAK CLIËNTEN
Cliënten kunnen binnen Fier op verschillende manieren invloed uitoefenen op de zorg die zij 

krijgen. Allereerst wordt uiteraard het behandelplan samen met de cliënt gemaakt. Daarnaast 

zijn er de volgende mogelijkheden.

DE CLIËNT CENTRAAL
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IDEEËNBUS EN SIGNAALKAARTEN
Op elke locatie binnen Fier hangt een ideeënbus. Cliënten (en medewerkers) kunnen hier 

kaartjes in deponeren waarbij ze kunnen kiezen uit de kaartjes: ‘Ik heb een goed idee’, ‘Hierover 

ben ik niet tevreden’, ‘Ik geef een compliment’. De kaartjes worden gebundeld en in een 

overzicht geplaatst door de ondersteuner van de Cliënten-familieraad, waarna de acties door 

de teamleiders en managers worden uitgezet. De Cliënten-familieraad en het management-

team van Fier ontvangen van de ondersteuner van de Cliënten-familieraad per half jaar een 

overzicht van de voortgang. Een aantal voorbeelden van positieve ideeën van onze cliënten 

(waar gehoor aan is gegeven door Fier):

• ‘Wij hebben met de groep bedacht: In plaats van weerbaarheid, eerst een theemoment en 

dan wandelen met zijn allen.’

• ‘Wij zijn niet tevreden met de douches.’

• ‘Een spelavond in de week’

• ‘Ik zit op boksen en van mijn trainer moet ik vaker oefenen maar ik kan niet altijd naar de 

sportzaal. Dus kunt u een boksbal regelen voor Asja V?’

De punten waar cliënten ontevreden over waren, hadden veelal te maken met regels rondom 

bedtijden, internet, taken,  etc.; veelal punten waar pubers die niet bij Fier verblijven, óók moeite 

mee hebben.

CLIËNTEN-FAMILIERAAD
Fier heeft een cliëntenraad, die bestaat uit (voormalige) cliënten en familieleden van cliënten 

van Fier. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Fier en hun familiele-

den. Het doel is om te zorgen dat cliënten de best mogelijke zorg krijgen bij Fier. Dit doet de 

cliëntenraad door de Raad van Bestuur van Fier te adviseren over besluiten die te maken hebben 

met cliënten. De cliëntenraad geeft bijvoorbeeld advies op het gebied van veiligheid, gezondheid, 

onderwijs en ingrijpende veranderingen in de organisatie. Daarnaast gaat de cliëntenraad ook 

regelmatig in gesprek met cliënten. De signalen die cliënten inbrengen, bespreekt de cliënten-

raad met het management van Fier. De raad is zeer actief binnen Fier. 

DE VERTROUWENSPERSOON EN KLACHTEN
Wanneer een cliënt een klacht heeft over de hulpverlening of de organisatie dan ziet Fier dit als 

een kans voor kwaliteitsverbetering. In het klachtenreglement van Fier staat hoe Fier omgaat 

met klachten van cliënten. Er is een klachtenfunctionaris, een cliëntvertrouwenspersoon 

en een (externe) klachtencommissie voor cliënten. Om kort weer te geven wat de mogelijk-

heden zijn binnen Fier is de folder ‘Jouw mening telt’ ontwikkeld, die door medewerkers aan 

cliënten kan worden uitgedeeld. Daarnaast staat deze folder op internet zodat cliënten deze 

elders kunnen inzien. In 2019 zijn 12 klachten bij Fier ingediend, deze zijn allen in behandeling 

genomen door de klachtenfunctionaris. Er is in 2019 geen enkele klacht bij de klachtencommis-

sie terecht gekomen. In 2019 heeft de vertrouwenspersoon de opvanglocaties waar kinderen/

jongeren verblijven structureel bezocht.

TEVREDENHEID CLIËNTEN
We meten de cliënttevredenheid structureel, door middel van: 

Onderzoek leef- en leerklimaat
In september 2019 is bij Fier, voor het vijfde jaar achtereen, het leef- en leerklimaatonderzoek 

uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksgroep van Fier, in samenwer-

king met Hogeschool Leiden. Uit het leef- en leerklimaatonderzoek van 2019 blijkt wederom 

dat de hulpverleners en docenten bij Fier erin slagen een positief leef- en leerklimaat neer te 

zetten op de groepen en in de klassen. De cliënten en leerlingen bij Fier voelen zich in hoge 

mate gesteund door de pedagogisch medewerkers en docenten. Zij ervaren een lage mate 

van repressie, een positieve sfeer op de groepen en in de klas en vinden dat ze veel leren. De 

verschillen met voorgaande jaren zijn klein. Dit betekent dat het leef- en leerklimaat al enige 

jaren achtereen positief stabiel is.

CQ-index (kortdurende) ambulante GGZ
Middels de CQ-index (uitgevoerd over het kalenderjaar 2019) is gemeten in hoeverre klachten 

van cliënten, die ambulante ggz-behandeling van Fier krijgen, zijn afgenomen. Dit zijn zowel 

cliënten die behandeling krijgen binnen de ambulante bedrijfsonderdelen als bij de residenti-

ele bedrijfsonderdelen van Fier (m.u.v. Metta). Het onderzoek gaat uit van de beleving van de 

cliënten. Het rapportcijfer dat we hebben gekregen voor de behandeling was in 2019 een 8,1.

De uitkomsten van de CQ vragenlijsten geven de volgende sterke punten van Fier weer:

• Bereikbaarheid van de behandelaar

• Bejegening door de behandelaar

• Informatie over de behandeling, of dit de juiste aanpak is (geweest) voor de klachten en of de 

behandeling naar wens is uitgevoerd

• Gevoel van veiligheid van cliënten tijdens het verblijf

Tevredenheidsonderzoek ambulante cliënten
Eens per twee jaar laten we een onderzoek doen naar de tevredenheid van ambulante cliënten 

van Fier. Het onderzoek is in 2019 uitgevoerd door de Hogeschool Leiden in samenwerking 

met de onderzoeksgroep van Fier.  Uit het onderzoek blijkt dat cliënten positief zijn over de 

bejegening van hulpverleners, de bereikbaarheid en de informatieverschaffing. Ook zijn zij 

over het algemeen tevreden over het advies over veiligheid en het meebeslissen in het behan-

delplan. Cliënten geven Fier gemiddeld een 8 voor de geboden hulp. 
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FIER ACADEMY
De Fier Academy is het voorlichtings- en oplei-

dingsinstituut van Fier. De opdracht van de 

Fier Academy is om deskundigheid op het 

terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties 

te bevorderen onder professionals. Naast het 

bevorderen van deskundigheid zijn preventie, 

het doorbreken en bespreekbaar maken van 

taboes, het inspelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen en agendasetting belangrijke 

opdrachten van de Fier Academy.

EXTERNE SCHOLING
De Fier Academy verzorgt trainingen, gastlessen, ouderavonden en lezingen over geweld in 

afhankelijkheidsrelaties aan meerdere doelgroepen. De trainingen en lezingen zijn met name 

geschikt voor (zorg- en onderwijs)professionals op mbo-, hbo- en academisch niveau in 

diverse vakgebieden en verenigingen. De gastlessen en ouderavonden worden gegeven in alle 

soorten onderwijs, van basis tot en met universitair. 

In overleg met de opdrachtgever en de spreker/trainer worden scholingsactiviteiten op maat 

aangeboden. Alle sprekers en trainers zijn bevlogen medewerkers van Fier in de functies 

van o.a. directie, (ambulant en residentiële) hulpverlener, onderzoeker, therapeut, manager, 

psychiater, psycholoog of ervaringsdeskundige. 

Externe scholingsactiviteiten in 2019
Een greep uit het aanbod externe scholingsactiviteiten:

• Gastles over Fier als organisatie of werkgever 

• Gastles en ouderavond (online) grensoverschrijdend gedrag

• Training Geld & Geweld

• Training Eer gerelateerd geweld

• Training ‘Niet pluis’-gevoel bij Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)

• Training Beroepsethiek Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

• Training Kind En (Echt)Scheiding

Aantal  afgeronde scholingsactiviteiten:  100

  - (online) grensoverschrijdend gedrag:  50

  - overige onderwerpen, waaronder mensenhandel, huiselijk geweld, trauma(behandeling):  50

Aantal mensen bereikt:  10.000

  - kinderen en jongeren in het onderwijs  60%

  - zorg- en onderwijsprofessionals  25%

  - ouders/verzorgers, directeuren en managers  10%

  - leden van een kerk-, service- en/of vrouwenvereniging  5%

INTERNE SCHOLING
Binnen Fier werken verschillende disciplines onder één dak. Werken bij een expertisecentrum 

betekent dat het basiskennisniveau van de eigen hulpverleners hoger ligt dan dat van hulp-

verleners die werkzaam zijn buiten Fier. In ons geval rondom het thema geweld in afhanke-

lijkheidsrelaties en complex trauma. Om dit te kunnen realiseren is een gedifferentieerd scho-

lingsaanbod vereist. Het interne scholingsaanbod krijgt op integrale wijze vorm en inhoud. De 

behoefte aan scholing en de daaraan gekoppelde formele leerinterventies komen voort uit de 

werkplannen van de verschillende afdelingen. Daarnaast wordt tijdens het uitvoeren van de 

dagelijkse werkzaamheden het leren en ontwikkelen on the job gestimuleerd; het informeel 

leren en samenwerken. Ontwikkeling en scholing maakt ook onderdeel uit van de werkbe-

geleiding en jaargesprekken. Signalen en scholingsbehoeften van individuele medewerkers 

worden besproken, geïnventariseerd en daar waar nodig afgestemd met en opgepakt door de 

Fier Academy. Zo ontstaat er een dynamisch scholingsaanbod dat aansluit bij de ontwikkeling 

van de organisatie, het team én de individuele medewerker.

Interne scholingsactiviteiten in 2019
Een greep uit het aanbod interne scholingsactiviteiten:

Scholingsaanbod van Fier:

• StartFier introductietraining

• Medicatie training

• GIA TAP scholing

• Training Beroepsethiek SKJ

• Basistraining Systeemgericht werken

• Verdiepingstraining Psychopathologie Kind en Jeugd

KENNIS DELEN
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• E-module Huwelijksdwang (in samenwerking met Augeo) 

• Supervisietraject Cognitief Gedragstherapeutisch Werken 

• Basiscursus e-health

• Basiscursus Geld en geweld

Incompany/ingekocht scholingsaanbod:

• Basiscursus BHV  

• Herhalingscursus BHV 

• Basiscursus Kinder-EHBO 

• Herhalingscursus Kinder-EHBO

• Basiscursus, verdiepingscursus en supervisie EMDR

• Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werken 

• Training CAPS-CA

• E-module Kindcheck 

Aantal afgeronde scholingsactiviteiten:  95

Aantal medewerkers en stagiaires bereikt:  491

AGENDASETTING EN PROFILERING
In september 2019 heeft de Fier Academy, in samenwerking 

met de Raad van Bestuur en afdelingen Communicatie en 

Maatschappelijke Participatie, een congres georganiseerd 

in Capelle aan den IJssel, de stad waar de tweede Veilige 

Veste begin 2021 haar deuren opent. Met het congres ‘Erven 

van toekomst – toekomstperspectieven voor de jeugdzorg’ 

bereikte Fier meer dan 150 professionals uit de politiek, de 

zorg en het onderwijs. Alle bijdragen van de sprekers zijn 

gefilmd op het congres. De video’s zijn te bekijken via: fier.nl/

ervenvantoekomstterugkijken

https://www.fier.nl/ervenvantoekomstterugkijken 
https://www.fier.nl/ervenvantoekomstterugkijken 
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ONDERZOEKSGROEP FIER
De gespecialiseerde hulp en zorg die Fier biedt binnen een veilige omgeving, wordt gecombi-

neerd met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). De onderzoeks-

groep coördineert praktijkgericht onderzoek en stimuleert de ontwikkeling en uitwisseling van 

expertise binnen en buiten Fier. De onderzoeksgroep bevindt zich binnen het breed georiën-

teerde expertise- en behandelcentrum van Fier, waardoor de onderzoekers een unieke positie 

hebben bij het verrichten van onderzoek ten opzichte van academische onderzoeksgroepen en 

andere praktijkcentra.

Er staan drie programmalijnen centraal in het onderzoeksprogramma van Fier:

• Geweld en trauma: deze programmalijn richt zich op effectonderzoek naar behandelings-

methoden en zorgprogramma’s die Fier inzet bij een trauma gerelateerde ontwikkeling. 

Hierin staan onder andere de risico- en beschermende factoren van revictimisatie, het 

verbreken van de keten van geweld en de intergenerationele overdracht centraal.

• Ontwikkeling: bij (vroegkinderlijke) traumatisering en geweld in afhankelijkheidsrelaties 

blijft de sociaal-emotionele-, cognitieve- en persoonsontwikkeling vaak achter. Dit komt 

mede doordat er een periode lang niet voldaan is aan de basisbehoeften van deze kinderen, 

namelijk autonomie, betrokkenheid en competentie (zelfdeterminatietheorie). Het onder-

steunen van deze basisbehoeften binnen een positief basisklimaat gedurende hun verblijf 

bij Fier is juist erg belangrijk om herstel en groei mogelijk te maken. Deze programmalijn 

richt zich op onderzoek naar een gezond leef-, leer- en thuisklimaat voor cliënten en een 

positief werkklimaat voor professionals.

• Participatie: een integrale aanpak is cruciaal om slachtoffers van geweld en trauma een 

toekomstperspectief te kunnen bieden. Deze programmalijn richt zich op onderzoek naar 

sociale uitsluiting en het belang van maatschappelijke participatie.

Binnen de onderzoeken wordt veel waarde gehecht aan gedegen onderzoeksmethodologie 

en toepasbaarheid van resultaten. Daarom zoekt de onderzoeksgroep bij de ontwikkeling en 

uitvoering van onderzoek samenwerking met externe onderzoekers en met de praktijkspeci-

alisten van Fier, zoals teamleiders en professionals. De onderzoeksgroep bestaat uit vijf onder-

zoekers en valt direct onder de Raad van Bestuur.

Afgeronde projecten in 2019
• PHIT: Psychological Health Impact of Trafficking in human beings: dit onderzoek was 

gericht op het ontwikkelen van kennis over de psychologische gezondheid van vrouwelijke 

(binnenlandse en buitenlandse) slachtoffers van seksuele exploitatie. Voor dit project werd 

samengewerkt met de Universiteiten van Tilburg en Barcelona. Op basis van meer dan 60 

interviews die zijn uitgevoerd tijdens dit onderzoek worden er tools ontwikkeld om de hulp 

aan slachtoffers te kunnen verbeteren.

• First Response onderzoek naar de Chat: project om de First-line response van de chat door 

te ontwikkelen. Het doel van het project is om een methodiek te ontwikkelen die de praktijk 

ondersteunt om de doelgroep in een vroeg stadium te kunnen bereiken en toe te werken 

naar het stoppen van het geweld (gesubsidieerd door de Stichting Achmea Slachtoffer en 

Samenleving (SASS)). 

Lopende onderzoeken in 2019
• Voorkomen vroegkinderlijke traumatisering: onderzoek, methodiekontwikkeling en lobby 

met als overkoepelend doel het voorkomen van een trauma gerelateerde ontwikkeling bij de 

allerkleinsten in gezinnen c.q. bij ouders die een geschiedenis van trauma/geweld kennen. 

Daarmee kan worden voorkomen dat een patroon van revictimisatie en intergenerationele 

overdracht ontstaat (gesubsidieerd door de Adessium Foundation).   

• Forensische zorg vanuit een gezinsbenadering: vanuit dit project wordt onderzoek gedaan 

naar de gezinsinteracties van cliënten met een forensische titel die binnen Fier worden 

begeleid. Dit tweejarige project levert een handreiking voor professionals die werkzaam 

zijn in de Maatschappelijke Opvang instellingen (MO) en de Regionale Instellingen voor 

Beschermend en begeleid Wonen (RIBW) om te werken volgens een gezinsbenadering 

met cliënten met een forensische titel. Vanuit dit project wordt onder andere samenge-

werkt met het project ‘De spagaat van krachtgericht werken met forensische cliënten’ 

van HVO-Querido en het project ‘gezinsbenadering’ dat loopt binnen de Penitentiaire 

Inrichtingen Leeuwarden en Veenhuizen (gesubsidieerd vanuit programma Kwaliteit 

Forensische Zorg (KFZ). 

• Onderzoek bij MDA++: met dit onderzoek beogen we met dossieronderzoek en interviews 

meer zicht te krijgen van de werkwijze van de MDA++ Friesland. Draagt de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan regievoering, rol- en taakverdeling en afstemming bij aan een 

geweldsafname binnen gezinnen (partnergeweld en kindermishandeling) en een toename 

van emotionele veiligheid? (Gesubsidieerd door ZonMw). 

• Trajectbenadering loverboyslachtoffers: dit project richt zich op meisjes en jonge vrouwen 

die slachtoffer zijn geworden van een loverboy en hulp krijgen bij Fier of een andere 

METEN IS WETEN
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deelnemende instelling. Met behulp van behoefte-onderzoek en pilots wordt getracht tot 

succesvolle hulpverleningstrajecten te komen (inclusief onderwijs, maatschappelijke parti-

cipatie) voor slachtoffers van loverboys. Fier werkt hierin o.a samen met Sterk Huis, Via 

Jeugd, Praktikon, Hogeschool Leiden en het Verwey-Jonker instituut (gesubsidieerd door 

ZonMw).

• Seksuele uitbuiting jongens/jonge mannen: onderzoek in samenwerking met Sterk Huis, 

Lumens, Koraal en Pretty Woman, om meer zicht te krijgen op de problematiek/(hulpverle-

nings)achtergrond van uitgebuite jongens en jonge mannen en om behandelmethodieken/ 

zorgprogramma’s voor deze doelgroep door te ontwikkelen (gesubsidieerd door Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). 

Ingediende onderzoeksvoorstellen (lopend)
• High Intensive Care – High Safety – Intensive Education: hoe kan voorkomen worden 

dat meisjes vanuit een open High Intensive Care & High Safety voorziening doorgeplaatst 

worden naar een gesloten instelling (jeugd-ggz of jeugdzorg-plus)? 

• Follow-up onderzoek: en nu verder…! Gezamenlijk met Hogeschool Leiden en een breed 

consortium van praktijk en onderwijs-/onderzoeksinstellingen is een aanvraag ingediend 

om te onderzoeken hoe het jonge meiden vergaat tijdens hun verblijf bij Fier en nadat zij 

Fier (of een van de andere deelnemende praktijkinstellingen) hebben verlaten. Dit project is 

een vervolg op het onderzoek dat Fier in 2015 heeft afgerond: Fier & Verder. Bij de aanvraag 

van dit project is samengewerkt met opvanginstellingen Sterk Huis en SJSJ en kennisinsti-

tuten Hogeschool Leiden, Praktikon, Open Universiteit en Hogeschool Windesheim. 

Onderzoeken/voorstellen waar Fier aan meewerkte en gaat meewerken
• Het voorkomen en doorbreken van intergenerationele overdracht: onderzoek in samenwer-

king met het Verwey-Jonker instituut, waarbij gekeken wordt naar de effecten van de zorgpro-

gramma’s van Fier en de MDA++ werkwijze.

• Leef-, leer-, en werkklimaat: in samenwerking met Hogeschool Leiden worden jaarlijks de 

ervaringen van het verblijf op de groepen bij Fier (‘het leefklimaat’) en in het onderwijs (‘het leer-

klimaat’) gemeten. Daarnaast werkt Fier ook mee aan het werkklimaat onderzoek uitgezet door 

Hogeschool Leiden, waarbij de medewerkers kunnen aangeven hoe zij hun werkomgeving 

ervaren. 

• Onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma’s en werkzame elementen voor slachtof-

fers van loverboys en mensenhandel: onder projectleiding van het Nederlands Jeugdinstituut 

werkt Fier mee aan dit effectiviteitsonderzoek met zes andere jeugdhulpaanbieders.
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Bij Fier vinden we ontwikkeling en innovatie belangrijk. We stellen steeds de vraag: wat gebeurt er in de wereld en 

hoe kunnen we de zorg beter of passender maken? Daarom zetten we binnen Fier ook in op deelname aan pilots en 

ontwikkelen we onze eigen projecten. We lichten er enkele uit.

ONDERZOEKEN LOVERBOYPROBLEMATIEK
Fier werkt mee aan twee verschillende onderzoeken gericht op loverboyproblematiek. Eén van die onderzoeken is een 

driejarig onderzoek naar de effectiviteit en de onderlinge samenwerking bij hulp aan meisjes die (mogelijk) slachtoffer 

zijn van een loverboy. Meisjes die (mogelijk) slachtoffer van een loverboy zijn of dreigen te worden, leggen vaak een lang 

en moeilijk traject af om hun leven weer in eigen hand te krijgen. De hulp voor deze meisjes komt vaak te laat of is onvol-

doende. Velen worden na behandeling opnieuw slachtoffer of lopen vast in het dagelijks leven. Met deze studie willen we 

de onderlinge samenwerking tussen instanties in kaart brengen. Daarnaast willen we weten wat triggers zijn voor succes, 

maar ook voor terugval: hoe komen meisjes in contact met ‘foute mannen’, welke signalen zijn er en welke hulp wordt 

hen aangeboden?

Naast verschillende onderzoeks- kennisinstituten zoals Praktikon, de Hogeschool Leiden, het Verwey-Jonker Instituut en 

het Nederlands Jeugdinstituut, werken ook andere praktijkorganisaties mee, zoals Via Jeugd en Sterk Huis. In april 2019 

zijn de onderzoekers gestart met het in kaart brengen van de gehele levenslijn van meisjes. Hiermee is inzicht verkregen 

in de succesfactoren en knelpunten op verschillende gebieden. Ook ouders/verzorgers, professionals en leerkrachten 

zijn geïnterviewd. Eind 2019 is het Verwey-Jonker Instituut begonnen met de analyse van de resultaten. Met behulp van 

de resultaten zullen er vier pilots worden ontwikkeld die in 2020 worden uitgevoerd. De pilot binnen Fier zal gericht zijn 

op maatschappelijke participatie. 

Een ander onderzoek waar Fier aan meewerkt wordt onder leiding van het Nederlands Jeugdinstituut uitgevoerd. In 

dit onderzoek wordt kennis verzameld over de uitvoering en effectiviteit van zes verschillende zorgprogramma’s voor 

slachtoffers van loverboys/mensenhandelaren. Binnen Fier zal er worden gekeken naar de werkzame elementen van het 

zorgprogramma Asja. Hiervoor zullen er 5 tot 9 meiden gedurende hun traject intensief worden gevolgd. 

ONTWIKKELDOCUMENT MDA++
In 2019 is het ‘Ontwikkeldocument MDA++. Van visie via experiment naar reguliere aanpak’ uitgebracht. MDA++ staat 

voor ‘Multidisciplinaire Aanpak’ en is een samenwerkingsverband voor een systeemgerichte, multidisciplinaire, intersec-

torale en specialistische aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishande-

ling. Het samenwerkingsverband bestaat uit Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, 

Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie. Samen met de onderzoeksgroep van Fier hebben de 

samenwerkingspartners  de stappen beschreven die het MDA ++ vanaf 2011 tot nu doorlopen heeft. Het document kan 

behulpzaam zijn voor andere MDA’s in oprichting.

PILOTS EN PROJECTEN
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Fier is geïnspireerd door duurzaamheid. We zoeken naar écht duurzame oplossingen. Een 

concreet voorbeeld? Onze Veilige Veste in Leeuwarden is een energiezuinig pand en het CKM 

gebouw is energieneutraal en waterbesparend. Maar duurzaamheid gaat natuurlijk verder 

dan duurzame bouw. We investeren ook in duurzame zorg; zorg die werkelijk verschil maakt 

en effectief is op lange termijn. Ook initiëren we duurzame en effectieve samenwerkingsvor-

men. Want Fier kan en wil het niet alleen. We bouwen aan een duurzame wereld; dat is onze 

ambitie. Een wereld waarin mensen het normaal vinden om voor elkaar te zorgen. Een wereld 

waarin iedereen naast elkaar staat, elkaar steunt, elkaars kracht zoekt. We helpen mensen 

ontwikkelen en we ontwikkelen onszelf. Zo wordt duurzame bloei concreet.

DUURZAME ZORG
Fier wil intergenerationele overdracht van geweld doorbreken en langdurige zorgafhankelijk-

heid tegengaan. Duurzame zorg betekent voor ons onder andere werken met effectieve inter-

venties. Daarom laten we onze zorgprogramma’s op effectiviteit beoordelen door een onaf-

hankelijke commissie. Onze onderzoeksgroep meet het effect van onze zorg en werkwijzen 

onder andere aan de hand van gesprekken met voormalige cliënten. Zijn ze tevreden? Kunnen 

ze er verder mee? En: gaat het na een paar jaar nog steeds goed met ze? We willen een para-

digmashift veroorzaken. Anders denken. Omdat dit nodig is, omdat we in Nederland met het 

huidige denken niet de hulp bieden die zo hard nodig is en effect sorteert. Een mens is één 

geheel. Toch zijn zorg, onderwijs en participatie nog steeds sterk gefragmenteerd. We zijn er 

dus nog niet en hebben hier nog veel in te doen! 

Als we deze jongens, meisjes en jonge vrouwen een toekomst willen geven heeft het geen zin 

om uitsluitend te focussen op actuele problemen, zoals problemen met gezag, gedragspro-

blemen en leeftijdsadequate competenties. Het heeft evenmin zin om alleen te focussen op 

klachten, problemen en stoornissen in het ggz-domein. Dat geldt ook voor onderwijs, werk, 

vrije tijd en participatie. Immers, de jongens, meisjes en jonge vrouwen van Fier hebben forse 

en hardnekkige problemen, of beter uitdagingen, op al deze terreinen. Successen op het ene 

terrein kunnen maar al te makkelijk onderuit worden gehaald door problemen op het andere 

terrein. Fier wil daarom integrale topzorg ontwikkelen die al deze terreinen omvat. We willen 

graag duurzame veranderingen bewerkstelligen. Dat de inspanning van de een de inspanning 

van de ander versterkt. Als een brandglasprincipe. Sectorgrenzen zijn daarbij niet helpend, 

want ze staan integrale zorgconcepten in de weg. We moeten anders denken en we zijn gericht 

op verbeteringen waar we iedereen in mee willen nemen. 

DUURZAME BOUW
Samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma en KAW Architecten hebben we met de Veilige Veste 

en het CKM gebouw duurzame gebouwen ontwikkeld. De Veilige Veste, het voormalige poli-

tiebureau van Leeuwarden, gebruikt zéér weinig energie door optimale isolatie en kierdichting 

en zo min mogelijk installaties. De isolatiewaarde is bijvoorbeeld 3 keer zo hoog als gangbaar 

voor nieuwbouw. De gevel is door de combinatie van de gevelelementen en de isolatie op de 

breedste punten wel 950 mm dik. Een echte veste dus. Samen met onze partners hebben we 

met het gebouw verschillende prijzen gewonnen, zoals de Award Duurzame Architectuur 2012 

voor duurzame verbetering, de Passief Bouwen Award 2012 en de Hedy d’Anconaprijs 2014. En 

Bouwgroep Dijkstra Draisma won, mede dankzij de bouw van ons pand, in 2016 de Duurzaam 

Bouwen Award voor Duurzaamste Bouwpartij. Daar zijn we trots op en het inspireert.

We blijven onszelf en onze partners de vraag stellen: hoe kunnen we de middelen die we 

hebben nóg efficiënter inzetten? Een mooi voorbeeld hiervan is de verbouwing van de lucht-

plaats van de Veilige Veste - in het voormalige cellencomplex van het gebouw dat eerst 

fungeerde als politiebureau - tot extra leslokaal. Een hele duurzame verbouwing. Ten eerste 

omdat we bestaande ‘loze’ ruimte een nieuwe functie hebben gegeven. Ten tweede door de 

manier waarop dit leslokaal is gebouwd. Het speciale zaagtandvormige ‘sheddak’ zorgt ervoor 

dat het in alle seizoenen prettig vertoeven is in deze ruimte. Via de ramen aan de noordzijde 

van de tanden komt voldoende zonlicht binnen, terwijl hinderlijke warmte aan de zuidzijde 

wordt tegengehouden. 

Daarnaast hebben we op al onze gebouwen zonnepanelen geplaatst. Zo hebben we in totaal 

433 photovoltage (pv) panelen aangebracht op de Veilige Veste, de fietsenberging en het sport-

complex. Deze panelen hebben een geschatte jaaropbrengst van bijna 88.000 kWh. 

Duurzame gebouwen Leeuwarden
Het jaarlijkse totaalverbruik elektriciteit van Fier komt uit op 709.280 kWh. Dit is alle elektrici-

teit die Fier verbruikt inclusief huurlocaties en huurappartementen. De jaarlijkse opwekking is 

183.708 kWh. Dit houdt in dat wij 26% van het totale elektraverbruik zelf opwekken. 

We hebben in totaal 886 zonnepanelen op onze daken liggen (alle gebouwen in Leeuwarden). 

In 2020 komen daar nog 200 stuks bij waardoor we straks meer dan 1000 stuks zonnepanelen 

hebben liggen. Met de nieuwe zonnepanelen verwachten we straks 240.000 kWh per jaar op te 

wekken, dat is 30% van ons totale elektraverbruik.

Daarnaast wordt verder gewerkt aan de optimalisatie van de gebouwinstallaties (warmte-

krachtkoppelingen, zonneboilers en energie-instellingen) waardoor we op termijn nog minder 

DUURZAAMHEID INSPIREERT
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energie gaan gebruiken. Ook hebben we vorig jaar het hele sportcomplex voorzien van LED 

verlichting en gaan we dit ook nog voor de andere locaties doen. Ten slotte hebben we de 

eerste stappen gezet in het onderzoek voor certificatie van de Thermometer Duurzame zorg.

DUURZAME VEILIGE VESTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Een duurzaam gebouw is een gebouw dat zo min mogelijk CO2 en grondstoffen gebruikt 

in zowel de bouw- als de gebruiksfase. Dit is realiseerbaar als ervoor wordt gezorgd dat het 

gebouw zo lang mogelijk kan meegaan en dat in het gebouw verscheidende functies onderge-

bracht kunnen worden zonder dat er te veel en te grote aanpassingen aan het gebouw gedaan 

hoeven te worden. Met de herbestemming en renovatie van de Veilige Veste in Capelle aan den 

IJssel neemt Fier haar verantwoordelijkheid om een in alle facetten duurzaam, gezond en mooi 

gebouw te realiseren. Uitgangspunten bij dit project zijn: circulair materiaalgebruik, energiere-

ductie, waterbesparing en duurzame opwekking. 

Alles begint bij het maken van een heel goed doordacht prestatie- en praktijkgericht plan 

waarmee getracht wordt om met een zo duurzaam mogelijke oplossing te komen. Hierdoor 

worden problemen tijdens de bouw voorkomen en materiaal(mis)verbruik tegengegaan. 

De grootste stap in hergebruik van materiaal is al gezet door het willen herbestemmen en 

renoveren van een bestaand pand. Alle gesloopte materialen worden gescheiden ingezameld 

en gerecycled en dezelfde materialen worden (her)gebruikt als nieuw materiaal voor de 

renovatie. Deze materialen zijn verbeterd en hebben technisch excellente eigenschappen. 

Ook de duurzame installaties worden zo verwerkt dat ze in de toekomst makkelijk vervangen 

kunnen worden door verbeterde versies en dat de oude installaties ook re-montabel zijn in 

andere gebouwen. De indeling, zowel bouwkundig als installatietechnisch, wordt flexibel 

opgezet om toekomstige functiewijzigingen mogelijk te maken. Ook voor waterbesparing 

wordt gezorgd door het toepassen van een grijswatercircuit. Hierbij wordt het regenwater en 

het water van het douchen en wassen gereinigd en opnieuw gebruikt voor het wassen en door-

spoelen van het toilet.  

DUURZAME INKOOP
Ook als het gaat om inkoop letten we op duurzaamheid; het is onderdeel van onze leveran-

ciersbeoordeling. Uitgaven van nu moeten een investering zijn voor de toekomst. We zorgen 

niet alleen voor de toekomst van Fier en onze cliënten maar ook voor die van de wereld om 

ons heen. We hebben de aarde in bruikleen en dragen samen de verantwoordelijkheid voor 

het behoud van de leefbaarheid voor volgende generaties. Fier maakt gebruik van duurzame 

en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, we hebben auto’s die op aardgas rijden en op het 

terrein van Fier zijn duurzame speelmaterialen geplaatst.

Maar het kan altijd duurzamer. Zo zijn we in 2017 overgestapt op Fairtrade koffie en we vroegen 

onze cliënten in de opvang om zoveel mogelijk te biologisch vlees te eten. Daarnaast werken 

cliënten in onze sociale onderneming het L.A.P. Atelier (zie ook hoofdstuk Maatschappelijke 

Participatie) met reststoffen aan nieuwe producten. Ze maken van afvalmateriaal design acces-

soires en verkopen dit via een webshop. Onze inspanningen hebben ervoor gezorgd dat we in 

2018 een Fairtrade-keurmerk van de gemeente Leeuwarden hebben gekregen.

STAGIAIRE MILIEUKUNDE
Fier heeft de ambitie om een kwaliteitskeurmerk voor duurzaamheid te krijgen. Om te weten 

welke stappen de organisatie moet zetten om het certificeringstraject in te gaan, heeft Fier in 

2019 een stagiaire Milieukunde aangetrokken. Deze heeft de onderdelen ‘water’ en ‘panden’ 

in kaart gebracht. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor de doorontwikkeling van de 

duurzaamheid binnen Fier.
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Inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en leidend 

zijn als het gaat om agendasetting, innovaties, professiona-

lisering, onderzoek en het bewerkstellingen van duurzame 

veranderingen op het terrein van geweld in afhankelijk-

heidsrelaties. Dat is waar we als landelijk expertise- en behan-

delcentrum naar streven. Hierbij is strategische communica-

tie essentieel. Om draagvlak en maatschappelijk bewustzijn 

rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties te creëren, om te 

zorgen voor langdurige, bestendige veranderingen, om het 

bestaansrecht van de (sterk groeiende) organisatie te legiti-

meren en om de leidende positie in het speelveld te verstevi-

gen en te behouden.

Dit doen we door gebruik te maken van vele offline en online 

communicatiemiddelen, zoals ons magazine, de website en 

social media. Daarnaast publiceren we regelmatig columns 

en artikelen in vakbladen en op discussiefora en werken 

we vaak mee aan interviews en artikelen in de media 

(geschreven pers, radio, tv).

SOCIAL MEDIA EN WEBSITE
Op alle online kanalen is op 31 december 2019 een stijging te 

zien in de bezoekers en volgers t.o.v. 31 december 2018.

Er waren in 2019 538.000 paginaweergaven op de website van 

Fier, waarvan er 378.000 uniek waren. De website is bezocht 

door 211.000 gebruikers waarvan maar liefst 146.000 nieuwe 

gebruikers waren.

FIER IN DE PUBLICITEIT
Naast de doorlopende berichtgeving op social media, heeft 

Fier op verzoek van pers en op eigen initiatief meegewerkt aan 

een veelheid aan interviews en programma’s van regionale en 

landelijke media.

Sinds eind 2019 heeft Fier een eigen podcast, de Fiercast, waar 

we deskundigen interviewen over de verschillende thema’s 

waar Fier zich mee bezighoudt. De podcast verschijnt elke 

maand.

Ook maandelijks schrijft Fier-bestuurder Linda Terpstra een 

column voor het Friesch Dagblad, die veelal gaat over haar 

persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid aan de hand van 

de thema’s van Fier.

Jaarlijks verschijnt het Fier Magazine. In 2019 ging het 

magazine onder andere over misbruikte jongens, de NOC*NSF 

chat, de digitale veste, dierenmishandeling en de coalitie 

tegen kindermisbruik. Het magazine heeft een oplage van 

3.000 gedrukte exemplaren en is daarnaast digitaal beschik-

baar via de website. 

Ravi
Fier opende in februari 2019 in Leeuwarden een specialisti-

sche opvang- en behandelvoorziening voor jongens, Ravi. 

Het is voor het eerst in Nederland dat een dergelijke gespeci-

aliseerde voorziening voor deze doelgroep werd geopend, er 

was dan ook het hele jaar veel mediabelangstelling voor deze 

groep. Onder andere het jeugdjournaal, het NOS journaal 

en Nieuws&Co besteedden uitgebreid aandacht aan Ravi.  

fier.nl/nieuwsoverzicht-jongensuitbuiting

Twintig jaar Asja én Koninklijke onderscheiding
29 mei 2019 was een bijzondere dag bij Fier. Tijdens de jubileum-

bijeenkomst ter ere van twintig jaar opvang en hulpverlening aan 

slachtoffers van loverboys en seksueel misbruik, ontving Linda 

Terpstra -voorzitter van de raad van bestuur- een Koninklijke 

Onderscheiding voor haar uitzonderlijke en internationale inzet 

tegen mensenhandel, kinderhandel en seksueel geweld en 

seksuele uitbuiting. Burgemeester Ferd Crone beëdigde haar tot 

Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

Ter ere van het jubileum van de Asja groepen publiceerden we 

een boekje met twintig verhalen van cliënten en medewerkers 

van Asja.

PUBLICITEIT EN AGENDASETTING

2019: 4582 Facebookvrienden

2018: 4175 Facebookvrienden

2018: 5263 volgers op Twitter

2019: 5389 volgers op Twitter

2018: 607 volgers op Instagram

2019: 716 volgers op Instagram

2018: 7603 LinkedIn-connecties

2019: 9944 LinkedIn-connecties

2018: 472.572 paginaweergaven

2019: 538.000 paginaweergaven

https://www.fier.nl/nieuwsoverzicht-jongensuitbuiting 
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Pro-Ana onderzoek CKM
Het CKM startte in 2019 een onderzoek naar pro-ana coaches, samen met GGZ Rivierduinen 

Eetstoornissen Ursula/LUMC. Deze zogenoemde ‘afvalcoaches’ richten zich specifiek op 

meisjes met een eetstoornis die zich begeven op pro-ana websites. Op deze websites geven de 

meisjes (en ook jongens) elkaar tips om nog sneller af te kunnen vallen. De coaches zijn met 

name mannen tussen de 20 en 30 jaar die zich voorstellen als afvalcoach, maar in de praktijk 

al snel vragen om seksueel getinte foto’s en/of filmpjes en in sommige gevallen ook fysiek 

willen afspreken. Dit, zo motiveren ze, om de meisjes beter te kunnen helpen om af te vallen. 

Wanneer het tot een fysieke ontmoeting komt, is er vaak sprake van seksueel grensoverschrij-

dend gedrag. Oftewel: van seksueel misbruik.

De eindresultaten van het onderzoek worden in 2020 gepresenteerd. Maar omdat de tussen-

tijdse resultaten dusdanig zorgwekkend waren is in mei 2019 al aandacht gevraagd voor het 

onderwerp. De NOS besteedde uitgebreid aandacht aan het fenomeen in al hun uitingen en 

maakte een reportage hierover. https://youtu.be/3UYfQARN2f8

Twaalfde Fiere Motortoertocht
Vanuit Fier zwaaiden we in juni een lange stoet met motoragenten, vrijwilligers en de meiden, 

jongens en vrouwen van Fier uit, die een zonnige motortoertocht langs Friese landerijen 

tegemoet gingen. Meer dan honderd politieagenten en vrijwilligers uit heel Nederland kwamen 

naar Leeuwarden om, voor het twaalfde jaar op rij, slachtoffers van geweld een onvergetelijke 

dag te bezorgen.

Zelf een motor uitzoeken, een pak vinden dat past en in een opvallende stoet samen met 

honderd andere meiden, jongens en vrouwen van Fier met de motoragenten en vrijwilligers 

mee op pad. In het begin is er enige aarzeling. Maar bij terugkomst zijn bijna alle deelnemers 

laaiend enthousiast. 

De meiden, jongens en vrouwen die bij Fier worden opgevangen  kregen veelal te maken met 

de politie toen ze op hun kwetsbaarst waren. Daarom bedacht de Leeuwarder politie twaalf jaar 

geleden deze motortoertocht. Motoragenten en vrijwilligers vanuit het hele land, die bijvoor-

beeld vanuit hun werk te maken hebben met mensenhandel, rijden mee. Iets leuks doen voor 

deze doelgroep en dat combineren met hun hobby motorrijden, doen ze graag.

 

De oproep op de Facebookpagina  van Fier voor motorkleding werd bijna 200 keer gedeeld. 

Vanuit het hele land werden motorpakken naar Leeuwarden gebracht. We willen iedereen 

bedanken die een motorpak uitgeleend of gedoneerd heeft en hopen op nog vele mooie 

motortoertochten.

https://youtu.be/3UYfQARN2f8
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Op verschillende manieren toetsen we de kwaliteit van onze 

organisatie. Hierdoor vindt een grondige reflectie plaats op 

het werk dat we doen en wordt onderzocht waar we inhou-

delijk kunnen verbeteren.

In 2019 zijn onder andere de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

een ketenpartnerstevredenheidsonderzoek (KPTO), een leef- 

en leerklimaatonderzoek, een cliënttevredenheidsonderzoek 

ambulante cliënten en de CQ-index GGZ kortdurend ambulant. 

Naast deze onderzoeken dragen interne audits, externe audits 

en de signaalkaarten die door cliënten en/of medewerkers 

worden ingevuld bij aan de doorontwikkeling van kwaliteit. 

Afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde processen 

worden geregistreerd, geanalyseerd en afgehandeld, om 

daarmee verbetering in de zorg en dienstverlening te realiseren. 

Het kwaliteitsbeleid en de uitvoering daarvan voldoet aan het 

kwaliteitsmanagementsysteem, aan de wettelijke kwaliteitsei-

sen, het HKZ-certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening, onderdeel Maatschappelijke Opvang 

en Vrouwenopvang, HKZ-certificatieschema Geestelijke 

Gezondheidszorg en HKZ-certificatieschema Instellingen voor 

Jeugdzorg.

MELDINGEN EN VERBETERINGEN
Bij een afwijking of verbetermogelijkheid ten aanzien van een 

proces kan een signalering worden geschreven. De signa-

leringen worden opgenomen in de kwartaalrapportage. 

De signaleringen worden op deze manier gerapporteerd in 

de voortgangsrapportage aan de Raad van Bestuur en het 

Management Team ten behoeve van de directiebeoordeling 

van het kwaliteitsmanagementsysteem. In 2019 zijn er 168 

signaleringen geschreven.

INCIDENTEN EN CALAMITEITEN
Incidenten en calamiteiten worden door medewerkers gere-

gistreerd op het formulier ‘Incidentenregistratie Fier’ in ons 

automatiseringssysteem. In het formulier is een verbeter-

plan aanwezig. De kwaliteitsfunctionaris beheert en bewaakt 

dit systeem. In de driemaandelijkse managementrapporta-

ges worden de incidenten gerapporteerd ten behoeve van de 

directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem.

INTERNE EN EXTERNE AUDITS
Er heeft weer een externe HKZ-audit plaatsgevonden volgens 

de nieuwe HKZ-normen. Deze hebben we met een positief 

resultaat behaald. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

Uiteraard zijn er mooie verbeterpunten vastgesteld waar we 

mee aan de slag gaan. 

De interne audits zijn conform auditmeerjarenplanning van 

Fier uitgevoerd. Dit betekent dat het auditteam van Fier bij een 

aantal onderdelen een audit heeft uitgevoerd.

VISIE EN BELEID
Omdat we de best mogelijke zorg voor onze cliënten willen, 

ontwikkelen we onze zorgprogramma’s en richtlijnen steeds 

door. We gebruiken hierbij onder andere input van de cliënten, 

de in- en externe onderzoeken, de nieuwste richtlijnen en de 

interne- en externe audits. Op basis hiervan worden interne 

kwaliteitskaders, beleid en richtlijnen (door)ontwikkeld.

SUÏCIDE (PREVENTIE)
Suïcidale gedachten kunnen we niet altijd voorkomen. 

Wel kunnen we de zorg zo organiseren dat de cliënt de best 

mogelijke hulp krijgt, waarmee de kans op een suïcidepoging 

wordt verkleind. Dit vraagt iets van de organisatie en van de 

medewerkers van Fier. Fier faciliteert medewerkers in de vorm 

van richtlijnen en deskundigheidsbevordering op het terrein 

van suïcidepreventie. 

Het vraagt van medewerkers dat zij op de hoogte zijn van de 

richtlijnen en hiernaar (kunnen) handelen. Gelukkig hebben 

we binnen onze residentiële voorzieningen de afgelopen jaren 

niet te maken gehad met suïcides onder onze cliënten. Omdat 

we continu onze zorg willen verbeteren, hebben we een helder 

beleidsplan ten aanzien van suïcidepreventie. Op deze wijze 

houden we het thema op de agenda binnen Fier en dragen we 

(daar waar nodig) zorg voor verbeteracties.

KWALITEIT
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KWALITEITSKADER VOORKOMEN SEKSUEEL 
MISBRUIK IN DE (JEUGD)ZORG
Fier heeft een eigen Kwaliteitskader Voorkomen seksueel 

misbruik in de (Jeugd)zorg. Hierin staan niet alleen de maat-

regelen die we treffen om misbruik te voorkomen, maar ook 

wat de stappen zijn die we nemen mocht er sprake zijn van 

misbruik binnen Fier. Het kwaliteitskader is ook van toepassing 

op de vrijwilligers die werkzaamheden voor Fier doen. 

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
In 2019 hebben we een Werkklimaatonderzoek, een 

Ketenpartner-tevredenheidsonderzoek, een leef- en leer-

klimaatonderzoek, een Clienttevredenheidsonderzoek 

Ambulante cliënten en de CQ-index GGZ kortdurend 

ambulant uitgevoerd. Het onderzoek onder cliënten is terug te 

vinden in het hoofdstuk De Cliënt Centraal.

Fier deed in 2019 wederom onderzoek naar de tevredenheid 

van haar ketenpartners. Doel van dit onderzoek: zicht krijgen 

op de (on)tevredenheid over de samenwerking met Fier en 

eventuele ‘blinde vlekken’. Er hebben 151 samenwerkingspart-

ners meegewerkt aan het onderzoek. Zij gaven Fier gemiddeld 

een 7,9 als rapportcijfer.

De ketenpartners waarderen de samenwerking, de deskun-

digheid/specialisme, de snelheid, de korte lijnen, de open 

communicatie en resultaatgerichtheid. Op de vraag of een 

organisatie als Fier toegevoegde waarde heeft in het zorgland-

schap heeft 87% bevestigend geantwoord.
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Fier hanteert een helder, transparant en duidelijk financieel 

beleid. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk middelen 

naar de zorg gaan; dat er geen onnodige uitgaven worden 

gedaan en dat er niet meer betaald wordt dan noodzakelijk. 

Fier laat zien dat een helder financieel beleid en een goede 

bedrijfsvoering gericht op het primaire proces, het mogelijk 

maakt om:

• voor hetzelfde geld meer te bieden: wij bieden gespecia-

liseerde zorg voor de prijs die anderen vragen voor niet-

gespecialiseerde zorg (meer voor minder);

• een reservepositie hebben waarbij de continuïteit gewaar-

borgd kan zijn binnen de huidige wijzigingen in het stelsel.

Fier heeft een bescheiden positief resultaat behaald. Daar zijn we 

trots op. Ondanks de uitdagingen van het nieuwe zorgregistra-

tiepakket is het resultaat positief gebleven. Ons uitgangspunt: ga 

met maatschappelijke middelen om zoals je met je eigen geld 

omgaat. Fier hanteert het huishoudboekje-principe. We zijn ons 

ervan bewust dat we met maatschappelijk geld worden gefinan-

cierd. Dat vraagt een weloverwogen benadering van ons kosten-

patroon. Voorbeelden daarvan: 

• Fier huurt zo weinig mogelijk externen in (kostenbesparend 

en zo blijft kennis in de organisatie).

• Fier investeert in duurzame bouw en cofinancieringen 

vanuit fondsen.

• Fier heeft een terughoudend financieel beleid.

• Fier is zeer terughoudend met ‘vertrekpremies’.

• Fier zet continu in op het verbeteren van haar efficiency.

• Waar mogelijk leidt Fier haar eigen mensen op en zet zij in 

op scholing in de volle breedte.

• Als expertisecentrum ligt er bij Fier een belangrijk 

accent op (kwaliteits-)ontwikkeling en innovatie; deze 

worden grotendeels gefinancierd vanuit project- en 

onderzoeksmiddelen.

• Innovatie gebeurt bij Fier waar mogelijk en vooral door 

interne medewerkers. Het voordeel van deze interne 

innovatiekracht is dat er geen hoge tarieven aan externen 

hoeven te worden betaald en dat de kennis in de organisatie 

blijft en daarmee is ingebed. We laten kennis cumuleren.

• Fier positioneert zich als ‘kenniscentrum en als innovatieve 

organisatie’; kennisontwikkeling en innovatie vragen een 

buffer omdat deze ontwikkelingen niet allemaal gedekt 

worden door reguliere financieringsstromen.

• Een sterke reservepositie is van belang voor de toekomst. 

Daarnaast is het van belang om de bedrijfsvoering zo in 

te richten dat we ons goed kunnen aanpassen aan de 

gewijzigde omstandigheden. Flexibiliteit is hierbij het 

kernwoord.

FINANCIËLE RISICO’S
Ten aanzien van de financiële risico’s verwijzen wij naar de 

toelichting op de jaarrekening voor de risico’s rondom de 

financiële instrumenten en de beheersing daarvan. Het risico-

profiel is besproken door en met de Raad van Toezicht. Het is 

niet uitgesloten dat deze opsomming op termijn niet volledig 

blijkt te zijn. Er kunnen risico’s zijn waar wij ons op dit moment 

niet bewust van zijn of risico’s die nu nog als beperkt worden 

geclassificeerd, maar die op termijn effect kunnen hebben.

EEN BEHEERST UITGAVENPATROON
Fier heeft zich als organisatie ontwikkeld in een tijd waarin 

(beperkte) marktwerking en het afrekenen op daadwerke-

lijke productie een gegeven is. De bedrijfsvoering, financieel 

management en bedrijfscultuur zijn hierop ingericht. 

Fier heeft een beheerst en terughoudend uitgavenpatroon en 

de stellingname dat het geld zoveel mogelijk ten goede moet 

komen aan cliënten. Deze principes zijn doorgevoerd in de 

hele organisatie. Het zijn de basale organiseerprincipes van 

Fier.

Fier zet continu in op het verbeteren van haar efficiency. Zo 

heeft Fier in 2019 een verhouding in uitgaven ten bate van het 

primaire proces (personeelskosten) ten opzichte van overige 

uitgaven van de organisatie weten te realiseren van 85% - 15%, 

een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Gezien 

de toenemende regeldruk en kostenstijgingen door een 

nieuwe cao kan dit een bijzondere prestatie genoemd worden.

FINANCIËLE BEDRIJFSVOERING
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LIQUIDITEIT EN FACTURATIE
Toenemende aandacht is er voor het liquiditeitsbeleid. Het 

liquiditeitsbeleid van Fier staat beschreven in het Treasury-

statuut. Naast een sterke reservepositie vindt Fier het ook 

belangrijk dat de kasstroom op orde is en sterk is ten behoeve 

van de continuïteit in de bedrijfsvoering. Voorafgaand aan de 

facturatie zorgt Fier ervoor dat er maandelijkse afsluitingen 

van de zorgregistratie plaatsvinden. Fier zorgt er daarna voor 

dat de facturatie van dienstverlening tijdig wordt uitgevoerd. 

Tevens is er veel aandacht voor de opvolging van de facturatie 

bij te late betaling. 

BEGROTING
De begroting 2020 is vastgesteld door de Raad van Toezicht, 

de Raad van Bestuur en managers en is besproken met de OR 

en cliëntenraad.

GIFTEN, ONDERSTEUNING EN FONDSEN 
Fier is een financieel gezonde organisatie. Toch is de 

(financiële) steun van fondsen, bedrijven, serviceclubs en 

particulieren essentieel voor de hulp die we bieden aan slacht-

offers van geweld. De zorgbudgetten die Fier krijgt mogen 

uitsluitend besteed worden aan de zorg. Voor de niet-zorg 

gerelateerde activiteiten gaan en moeten wij blijvend op zoek 

naar andere en aanvullende financieringsmogelijkheden. 

Hiervoor doen we een beroep op fondsen, bedrijven, service-

clubs en particulieren.

GOVERNANCE CODE
Sinds 2009 hanteert Fier de Governance Code en heeft de orga-

nisatie de statuten in 2019 aangepast om te blijven voldoen 

aan de landelijke richtlijnen. Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn 

we ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoor-

delijkheid en zijn we transparant in onze bedrijfsvoering.
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Dankzij de tomeloze inzet van onze medewerkers kan Fier de 

best mogelijke zorg en expertise bieden. We zijn daarom fier 

op onze medewerkers en de wijze waarop zij zich commit-

teren aan de missie en visie van onze organisatie. Op 31 

december 2019 waren er 451 medewerkers in dienst bij Fier 

(365 fte). Onze medewerkers werken gemiddeld 28,4 uur per 

week. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 37 jaar. 

FIERMEDEWERKERS (OP 31-12-2019)
Aantal medewerkers:  451

Aantal FTE:  365

Verzuimpercentage:  3,6%

Raad van Toezicht  7

Ingeleend personeel:  17

Stagiaires gestart in 2019:  20

- waarvan 22 mbo, 31 hbo, 11 universitair

Werkervaringsplaatsen:  17

Ondernemingsraad:  8

OPLEIDINGSPLEKKEN BIJ FIER IN 2019
Gezondheidszorgpsycholoog:  5

Systeemtherapeut:  5

Psychotherapeut:  4

Klinisch psycholoog:  2

Verpleegkundig specialist GGZ:  4

VRIJWILLIGERS IN 2019 
Vrijwilligers Leeuwarden:  192

Vrijwilligers Rotterdam:  41

Vrijwilligers Summerschool Leeuwarden en Rotterdam:  122

Er waren in 2019 gedurende het jaar 25 professionals 

werkzaam bij Fier op basis van een ZZP-constructie (20) dan 

wel op detacheringsbasis (5) vanuit een externe organisatie. 

Hiervan werkten er 12 als behandelaar (binnen het klinisch 

team dan wel een ambulant team) op het behandelcentrum, 

9 bij het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) en 4 in overige 

teams of op projecten (bedrijfsbureau, Fierschool, onderzoek-

steam, Fier Academy).

DE FUNCTIES
Er zijn veel verschillende disciplines vertegenwoordigd bij 

Fier zodat we vanuit ieders expertise de juiste zorg te kunnen 

bieden. Het grootste deel van de medewerkers van Fier is 

werkzaam in de residentiële opvang als groepsbehandelaar 

(140 medewerkers). Het aantal medewerkers dat werkt bij een 

ondersteunende dienst was net als in 2018 18% van het totaal 

aantal medewerkers. 

Functie aantal

Groepsbehandelaar 140

Nachtdienstmedewerker 32

Ambulant hulpverlener 26

Allround medewerker residentieel 9

Psychiater 2

Klinisch psycholoog (+ GZ-psychologen i.o. tot 

klinisch psycholoog)

6

Psychotherapeut (+ GZ-psychologen i.o. tot 

psychotherapeut)

8

GZ-psycholoog (+ psychologen i.o. tot 

GZ-psycholoog)

12

Systeemtherapeut (+ systeemtherapeuten i.o.) 6

Chatmedewerker 6

Psycholoog 4

Lid raad van bestuur, manager, teamleider 38

Verpleegkundig specialist (+ verpleegkundigen 

i.o. tot specialist)

6

Crècheleidster, crèchemedewerker 7

Ervaringsdeskundige 1

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 1

Orthopedagoog 8

Casemanager Landelijk Steunpunt Extremisme 9

Casemanager veiligheid 6

Beeldend therapeut, psychomotorisch 

therapeut, dramatherapeut

5

Leermeester sociale ondernemingen 4

Projectmedewerker/projectleider 15

Beleidsmedewerker 6

Onderzoeker 6

Medewerker Fier Academy 4

Medewerker Communicatie 4

Ondersteunende diensten en overig 80

LEEFTIJD PERSONEEL
 We streven naar variatie in de leeftijd van onze medewerkers. 

De leeftijdsverdeling van de medewerkers van Fier ziet er in 

2019 als volgt uit:

  Jonger dan 25 jaar 9 %

  25 t/m 34 jaar  45%

  35 t/m 44 jaar  20%

  45 t/m 54 jaar  14%

  55 t/m 64 jaar  11%

  65 jaar en ouder  2 %

DE PROFESSIONALS VAN FIER
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VERZUIM
In 2019 was het verzuimpercentage 3,59%. Het verzuim is 

hiermee lager dan in 2018 (4,29%) en lager in vergelijking met 

het landelijke verzuimpercentage binnen de branche zorg en 

welzijn. 

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM
Fier heeft een talent-ontwikkelprogramma dat jaarlijks 

wordt ingezet om de professionele doorontwikkeling van 

een specifieke groep medewerkers te stimuleren. Het betreft 

veelal leidinggevenden, maar daarnaast kunnen ook andere 

medewerkers met ambitie en potentieel die geen leiding-

gevende positie bekleden deelnemen aan het Management 

Development Program (MDP). Het doel van het MDP is deze 

medewerkers extra handvatten te bieden om hun ambities in 

de organisatie waar te maken. 

EVALUATIE EINDE DIENSTVERBAND 
Iedere vertrekkende medewerker ontvangt na het afrondende 

gesprek met zijn of haar leidinggevende een digitale vragen-

lijst ter evaluatie van het dienstverband bij Fier. De informatie 

uit deze vragenlijsten wordt jaarlijks geanalyseerd en gebruikt 

als input om de tevredenheid van medewerkers en de werk-

processen te verbeteren. 

STAGELOPEN BIJ FIER
Fier biedt stageplaatsen op mbo-, hbo- en wo-niveau, voor 

zowel het primaire proces als bij de ondersteunende diensten. 

Voor het primaire proces gaat het vooral om de volgende 

hbo-opleidingen:

• Maatschappelijk werk en dienstverlening

• Sociaal Pedagogische Hulpverlening

• Pedagogiek

Fier is daarnaast via SBB een erkend leerbedrijf voor diverse 

mbo-opleidingen. Van ICT-beheerder tot horecamedewerker 

en van gespecialiseerd pedagogisch medewerker tot juridisch 

administratief medewerker.

FIER ALS PRAKTIJKOPLEIDINGSINSTELLING 
Fier is praktijkopleidingsinstelling voor diverse post-hbo en 

postdoc opleidingen. Voor de opleidingen tot GZ-psycholoog, 

psychotherapeut en klinisch psycholoog wordt vanaf 2019 in 

samenwerking met GGZ Friesland opgeleid. Dit om een brede 

en solide opleidingsbasis te bieden. Voor de opleiding tot 

verpleegkundig specialist blijft Fier als zelfstandig praktijkop-

leidingsinstituut optreden. 

 

WERKKLIMAATONDERZOEK
In mei 2019 is het werkklimaat bij Fier gemeten in het kader 

van de kwaliteitscyclus, waar ook leef- en leerklimaatonder-

zoek deel van uitmaakt. De vragenlijsten zijn door een online 

systeem van Hogeschool Leiden uitgezet en verwerkt door 

onderzoekers van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg om 

anonimiteit te waarborgen. De resultaten zijn vergeleken met 

een referentiegroep uit de Jeugdzorg en met de resultaten van 

de vorige meting uit 2017. Het overkoepelende beeld is dat het 

werkklimaat bij Fier als positief wordt ervaren. Het leiderschap 

wordt over het algemeen positief beoordeeld en zelfs iets 

beter dan bij de vorige meting: medewerkers ervaren vooral 

inspirerend en actief leiderschap. Ook de scores op betrok-

kenheid, motivatie en team-functioneren zijn positief. De 

resultaten zijn op management- en teamniveau teruggekop-

peld en daar waar de resultaten nog ruimte boden voor verbe-

tering is actie ondernomen om het werkklimaat ten positieve 

te beïnvloeden. 

TEVREDENHEID STAGIAIRES
Om na te gaan hoe onze stagiaires hun stage bij Fier ervaren 

wordt iedere stagiair/stagiaire in de laatste weken van de 

stageperiode gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Voor 

het schooljaar 2018-2019 zijn 44 vragenlijsten verzonden, 

daarvan hebben we 32 retour ontvangen, een responsper-

centage van 72,7%. Fier krijgt van de stagiairs het rapport-

cijfer 7,9, dat is nog iets hoger dan vorig jaar (7,5). Over het 

algemeen is men tevreden tot zeer tevreden over de stagepe-

riode bij Fier. Stagelopen bij Fier wordt als positief en leerzaam 

ervaren. Stagiairs zijn met name tevreden over de ontvangst, 

de omgang met directe collega’s en het inwerken.

KLACHTEN MEDEWERKERS
We vinden het belangrijk dat medewerkers geen drempel 

voelen om zaken bespreekbaar te maken. In de klachtenrege-

ling voor medewerkers is opgenomen hoe Fier omgaat met 

klachten van medewerkers. Er is een externe en onafhanke-

lijke externe vertrouwenspersoon en daarnaast een onafhan-

kelijke klachtencommissie van drie externen. Bovendien is 

een duidelijke procedure beschreven over de manier waarop 

een eventuele klacht wordt behandeld door de onafhankelijke 

klachtencommissie. Alle klachten en genomen maatregelen 

worden geregistreerd. De klachtencommissie rapporteert aan 

de Raad van Bestuur en het MT ten behoeve van het kwali-

teitsmanagementsysteem. In 2019 zijn er door medewerkers 

geen klachten ingediend bij de klachtencommissie.
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OVERLEGGEN
De OR stelt de medewerkers en de organisatie centraal. Om 

goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, heeft de 

OR iedere zes weken overleg met de Raad van Bestuur. Hierin 

worden alle ontwikkelingen besproken op het gebied van 

financiën, samenwerkingspartners, huisvesting en personele 

aangelegenheden.  Naast gesprekken met de Raad van Bestuur 

heeft de OR ook een keer per jaar een gezamenlijk overleg met 

de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 

De OR nodigt gasten uit voor de reguliere OR vergaderingen. 

Zo schuift bijvoorbeeld de HR-functionaris regelmatig aan om 

een update te geven over ontwikkelingen op het gebied van 

personeelsbeleid, cao wijzigingen, verloop en verzuim. En zo 

neemt de controller de jaarrekening en de begroting door met 

de OR. Ook heeft de OR feedback gegeven op het functione-

ren van de Raad van Bestuur door middel van een 360graden 

evaluatie. Dit heeft een goede bijdrage geleverd aan de 

verbinding tussen de Raad van Bestuur, het MT en de OR. 

INTERNE ORGANISATIE ONDERNEMINGSRAAD 
- MINIMAAL ZEVEN LEDEN 
Door het vertrek van twee leden en het aftreden van eén lid 

hadden we dit jaar zes vacatures in te vullen. Bij de verkiezin-

gen hebben zich vijf kandidaten gemeld. Deze kandidaten zijn 

allemaal aangesteld als OR-lid, waarmee de OR momenteel 

acht leden telt.

De nieuwe leden hebben een training gehad om hun deskun-

digheid op het gebied van de OR te vergroten. Ook is een start 

gemaakt om de interne organisatie van de OR te verbeteren. 

Zo is het document ‘visie op medezeggenschap’ geschreven 

en is begonnen met het beschrijven van processen en taken 

van OR-leden in een handboek. Deze ontwikkeling wordt in 

2020 verder doorgezet. 

SPEERPUNTEN
Voor 2019 had de ondernemingsraad van Fier een aantal 

speerpunten op het programma staan, te weten: veiligheid, 

het werkklimaat, Fit bij Fier en de verbinding en contact met 

de achterban van de OR. Hieronder volgt een korte samenvat-

ting van de uitkomsten van deze speerpunten:

• Veiligheid - Veiligheid is een belangrijk thema dat op 

verschillende fronten speelt. Veiligheid voor cliënten, 

maar ook veiligheid voor medewerkers. Ook veiligheid in 

de omgang met elkaar is hier onderdeel van. Dit jaar heeft 

de OR, op verzoek van de Raad van Bestuur, onderzoek 

gedaan naar het verloop binnen Fier. Hieruit kwamen 

diverse onderwerpen naar voren (o.a. kwaliteit van zorg, 

werkklimaat en veiligheid in omgang). Deze onderwerpen 

zijn in een gespreksverslag beschreven en zijn besproken 

met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Met 

betrekking tot veiligheid in omgangsvormen zijn door de 

Raad van Bestuur diverse acties opgestart, waaronder een 

training voor leidinggevenden in omgangsvormen en meer 

aandacht voor interne communicatie.

• Werkklimaat - Naar aanleiding van de uitkomsten van het 

onderzoek van de OR is het Werkklimaatonderzoek van 

2019 vervroegd. Ook zijn er vragen vanuit de OR aan het 

onderzoek toegevoegd. 

• Contact met achterban vergroten - Medewerkers wisten 

de OR in 2019 goed te vinden als gesprekspartner over de 

ontwikkelingen binnen de organisatie. De OR is zichtbaar 

in de organisatie en heeft zich duidelijk gepositioneerd. 

De OR heeft in 2019 een oproep binnen de teams gedaan 

om ambassadeurs te zoeken voor de OR. Er hebben zich 

elf collega’s aangemeld. De OR wil in 2020, samen met 

deze ambassadeurs, de medezeggenschap binnen de 

organisatie nog toegankelijker maken. Daarnaast blijven 

de vergaderingen van de OR uiteraard openbaar en kan 

iedereen aanschuiven om zaken met ons te delen of om 

te horen waar de OR zich op dat moment mee bezighoudt. 

Het contact met de achterban maakt onderdeel uit van onze 

visie op medezeggenschap en is daarom verder uitgewerkt 

in de speerpunten voor 2020.

• Fit bij Fier - Er is een enquête uitgezet onder medewerkers 

en de ondernemingsraad gaat op basis hiervan in 2020 

concrete voorstellen doen voor verbeterpunten.

ADVIESAANVRAGEN 
• Veilige Veste Capelle aan den IJssel;

• Intensieve samenwerking met GGZ Friesland t.b.v. een 

gezamenlijke erkenning van de opleidingsplaatsen voor de 

p-opleidingen;

• Op te richten nieuwe stichting Future Factory (sociale 

onderneming van Fier); 

• Lid Raad van Toezicht –Audit Commissie

INSTEMMINGSAANVRAGEN
• Vaststelling verplichte vrije dagen 2020;

• Actualiseren van diverse functieprofielen;

OVERIGE BEHANDELDE STUKKEN
• Financieel: jaarrekening 2018, begroting 2020;

• Organisatie: integraal werken bij Fier;

• Verzuim en verloop binnen Fier;

• Vergelijking cao’s: Zorg en Welzijn met GGZ en Jeugdzorg;

• Directiebeoordeling en Werkplan Raad van Bestuur;

• Terugkoppeling HKZ audit;

• Notitie kerstattentie vrijwilligers;

• Evaluatie Forsa en Familiesteunpunt;

• Werkklimaatonderzoek 2019;

• Management letter accountant;

• Kaderbrief Raaf van Bestuur t.b.v. het MT 2020.

ONDERNEMINGSRAAD
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Onze opdracht - het voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de 

gevolgen van geweld - kunnen we niet alleen realiseren. Hiervoor zoeken we samenwer-

king in de keten.

We werken samen met de politie- en justitieketen. Politie, Openbaar Ministerie/reclasse-

ring, het Veiligheidshuis, het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld, het Stelsel 

Bewaken en Beveiligen (SBB), de Nationale Politie, de KMAR, en de NCTV. 

Belangrijke partners in de zorgketen zijn Veilig Thuis, huisartsen, gecertificeerde Instellingen, 

wijk- en gebiedsteams, (jeugd) GGZ, forensische GGZ, de GGD, het Leger des Heils, Medisch 

Centrum Leeuwarden (MCL), aanbieders van Specialistische Jeugdhulp en Hoog Specialistische 

Jeugdhulp, vrouwenopvangorganisaties, Sterk Huis en Spirit. 

Onze partners in het onderwijs zijn het Friesland College, het Passer College, RENN4 / IVIO 

en OSG Piter Jelles. Ook werken we samen met een groot aantal fondsen, universiteiten en 

hogescholen. 

Andere partners: we werken daarnaast intensief samen met  Hogeschool Leiden, Ecpat/ 

Defence for Children en andere NGO’s, De Kindertelefoon, NOC*NSF, de landelijke Centra 

Seksueel Geweld, de  Nationale Ombudsman, Nationaal Rapporteur mensenhandel en Seksueel 

Geweld tegen Kinderen en de  Landelijk Officier van Justitie Mensenhandel.

Tot slot vormen we strategische allianties met Ecpat/Defence for Children in de coalitie 

Systemic Change en  met Sterk Huis in de ontwikkeling  van een aanpak geweld in afhankelijk-

heidsrelaties als landelijke specialisme.

ONTWIKKELING, INNOVATIE EN ONDERZOEK
We sluiten zo veel mogelijk aan bij nieuwe ontwikkelingen en geven de multidisciplinaire 

aanpak vorm in samenwerkingsverbanden zoals het Centrum Seksueel Geweld (CSG) en het 

Multi Disciplinaire Aanpak bij huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++). Ook doen we 

dat met de Digitale Veste waarin we online / digitale vormen van hulp en bescherming ontwik-

kelen. Hoewel de eisen die door financiers aan Fier worden gesteld er toe bijdragen dat de 

organisatie hiervan complexer wordt, willen wij ons hier niet uitsluitend door laten leiden. We 

willen nieuwe concepten ontwikkelen en onderzoeken, oefenen en doorontwikkelen. Daarbij 

is het van belang om out of the box te denken. Problemen los je namelijk niet op binnen de 

structuur die er debet aan is. Daar is lef voor nodig. Het lef om kinderen, jongeren en volwasse-

nen en hun sociale verbanden centraal te stellen. Professionals en organisaties die het als een 

uitdaging ervaren om creatief met hun mogelijkheden om te gaan.

DEELNAME AAN STUURGROEPEN 
Bij meervoudige en complexe problematiek werken we zoveel mogelijk samen. De problema-

tiek vraagt daar om. Er zijn ketens ontwikkeld voor huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, 

seksueel geweld en kindermishandeling. Vanuit de gedachte om het maatschappelijk vraagstuk 

centraal te stellen, neemt Fier deel aan stuurgroepen en andere overlegvormen. Fier neemt deel 

aan de volgende stuurgroepen:

• Stuurgroep (en dagelijks bestuur) Multi Disciplinaire Aanpak bij huiselijk geweld en 

kindermishandeling Friesland (MDA++)

• Centrum Seksueel Geweld Friesland

• Stuurgroep Centra Seksueel Geweld (landelijk)

• Taskforce Effectieve Traumabehandeling Kind en Gezin / Trauma Experts (landelijk)

• Expertgroep Aanpak Loverboyproblematiek (landelijk)

• Stuurgroep Integrale Specialistische Jeugdhulp (landelijk)

• Directeurenoverleg Vrouwenopvang (Federatie Opvang)

• Platform Gezond Opgroeien (GGZ Nederland) 

• Stuurgroep Kennisplatform Kind en (Echt)Scheiding in Noord Nederland (KEES) 

(bovenregionaal)

• Landelijk platform MDA++

DEELNAME AAN STRATEGISCHE EN OPERATIONELE OVERLEGGEN
• Strategisch Overleg Mensenhandel

• Ketenpartneroverleg Friese Aanpak Huiselijk Geweld

• Veiligheidshuis (thematisch, uitvoerend en adviserend t.a.v. doorontwikkeling)

• Ondersteunersgroep School als Werkplaats

• Netwerk Mensenhandel Friesland

FIER IS LID VAN
• GGZ Nederland

• Vereniging Valente (voorheen: Federatie Opvang)

• Sociaal Werk Nederland.

• Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP)

SAMENWERKING
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KONINKRIJKBREDE AANPAK VAN GEWELD
Fier participeerde ook in 2019 in samenwerkingsverbanden op Aruba en Curaçao. Het doel van deze samenwerking: wederzijdse 

expertise delen en ondersteuning bieden in de aanpak en professionalisering van het hulpaanbod op het gebied van kindermishan-

deling, seksueel misbruik en huiselijk geweld. Daarnaast willen we impulsen geven aan culturele sensitiviteit. 

Fier werkt samen met verschillende partijen binnen het Koninkrijk: Casa Cuna Progreso (Aruba), Fundacion Hende Muher den 

Dificultad (Aruba) en Aliansa (Curaçao). Fier heeft met deze samenwerkingspartners afspraken dat casuïstiek-besprekingen en 

eventuele verwijzingen naar Nederland snel kunnen plaatsvinden. Daarnaast ondersteunt Fier het Ministerie van Sociale Zaken op 

Aruba bij de realisatie van een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling.

Casa Cuna Progreso
Stichting Casa Cuna Progreso is een 7x24 uur voorziening voor kinderen van 0 tot en met 6 à 8 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis 

kunnen wonen. Bijvoorbeeld vanwege lichamelijke of emotionele mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik of huiselijk 

geweld. Casa Cuna Progreso wil meer zijn dan een tehuis waar kinderen onderdak krijgen en verzorgd worden. Zij wil de scheefgroei 

of de stagnatie in hun ontwikkeling behandelen, zodat de negatieve spiraal waar zij - hoe jong ze ook zijn - in zitten, doorbroken 

wordt. Daarom wil Casa Cuna Progreso meer inzicht krijgen in de gevolgen van misbruik, mishandeling en verwaarlozing en hoe 

kinderen hiervan kunnen herstellen. Casa Cuna Progreso wil daarom een helder traumasensitief begeleidings- en behandelpro-

gramma ontwikkelen en haar professionals hierin trainen (deskundigheidsbevordering). Casa Cuna Progreso heeft Fier gevraagd 

om haar hierin – organisatiebreed – te ondersteunen en te begeleiden. De afgelopen drie jaar heeft Fier de organisatie ondersteund 

bij dit professionaliseringstraject. Fier heeft zich ook voor de komende twee jaar verbonden aan Casa Cuna in het ondersteunen bij 

professionalisering, organisatieontwikkeling en het ontwikkelen van nieuw aanbod voor jonge tienerouders. 

Fundacion Hende Muher Den Dificultad (Fhmd)
FHMD biedt opvang, ondersteuning en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld en helpt bij de bewustwording rondom 

deze problematiek op Aruba. De organisatie zet ook alles in het werk om vrouwen krachtiger en minder kwetsbaar te maken, zodat 

ze huiselijk geweld niet langer accepteren. Als het niet meer veilig is op Aruba of op één van de andere eilanden, verwijst FHMD 

vrouwen en kinderen door naar Fier. 

Aliansa
Aliansa (Curaçao) is een paraplu van samenwerking tussen vijftien organisaties die zich inzetten tegen huiselijk geweld en kinder-

misbruik op Curaçao. Hoofdmoot van deze samenwerking is zorgdragen dat de overheid van Curaçao in samenwerking met de ngo’s 

van Curaçao een Nationaal Plan tegen huiselijk geweld en geweld tegen kinderen aanneemt. Op die manier kan dit geweld op een 

structurele wijze aangepakt worden. Fier werkt al jaren met Aliansa samen en we schreven gezamenlijk het ‘Nationaal Programma 

Aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’. Onderdeel van dit programma is het gezamenlijk organiseren van nationale debatten 

– vooral op het gebied van seksueel geweld, samen onderzoek verrichten en werken aan deskundigheidsbevordering, vooral ten 

aanzien van seksueel geweld. Dit programma zal de komende tijd uitgewerkt worden. Verder verwijst Aliansa zeer ernstig bedreigde 

vrouwen en kinderen naar Fier. Vanuit Fier werd een checklist opgesteld om verwijzingen zo snel mogelijk te laten verlopen.

Koninkrijkbreed masterplan
Op verzoek van de minister van Sociale Zaken, Glenbert Croes (Aruba) schreven Aliansa, FHMD en Fier een koninkrijkbreed 

masterplan ter bestrijding van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het masterplan is een richtinggevend kader voor Aruba.
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DE COMMISSIES WAAR FIER AAN HEEFT DEELGENOMEN
• Expertgroep aanpak loverboyproblematiek (georganiseerd oor het ministerie van VWS).

SAMENWERKING MET UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN
Vanwege de functie van een landelijk werkend expertisecentrum, legt Fier contact en werken 

we samen met hogescholen en universiteiten. Samenwerkingspartners zijn:

• Hogeschool Leiden, lectoraat Residentiële Jeugdzorg, lector dr. G. H. P. (Peer) van der Helm

• NHL Hogeschool (Leeuwarden), lectoraat Zorg voor Jeugd, lector dr. J. (Janneke) Metselaar

• Hogeschool Windesheim (Zwolle), lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn, lector dr. J. T. 

(Jooske) van Busschbach

• Tilburg University, Tilburg Law School, Human Trafficking and Globalization, prof. dr. C. R. 

J. J. (Conny) Rijken

• AVANS Hogeschool, lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties Janine Janssen

• Radboud Universiteit – Praktikon, hoogleraar Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag, prof. dr. 

R.H.J. Scholte

SAMENWERKING MET KENNISINSTITUTEN
• Nederlands Jeugdinstituut (NJI), in onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma’s 

voor slachtoffers van loverboys

• Verweij Jonker Instituut, in onderzoek naar de effectiviteit van hulp bij geweld in 

afhankelijkheidsrelaties

VASTE DOCENTSCHAPPEN
Fier vindt het belangrijk om bij te dragen aan de kennis van professionals over geweld in 

afhankelijkheidsrelaties. Wij hebben daarom een aantal vaste docentschappen bij oplei-

dingsinstituten en bij interne scholingsprogramma’s van zorgorganisaties. Een aantal 

voorbeelden:

• Studiecentrum Rechtspleging (SSR): lezingen over mensenhandel en loverboyproblematiek

• Politie Academie: diverse trainingen, bijvoorbeeld gericht op het herkennen van signalen 

bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

• Vluchtelingenwerk: workshops over mensenhandel en loverboys

• Jeugdhulp Friesland: trainingen over conflictscheidingen

• Kadera: trainingen over intensieve trauma behandeling

• De Vereniging voor Aandachts functionarissen Huiselijk Geweld en Kindermis handeling 

(LVAK): workshops over oudermishandeling

• GGZ Friesland: training over beroepsethiek

IN DE PRIJZEN
Fierdirecteur Linda Terpstra viel dit jaar meermaals in de prijzen. Naast haar beëdiging tot Officier 

in de Orde van Oranje Naussau werd zij in de OPZIJ Top 100 verkozen tot één van de tien meest 

invloedrijke vrouwen in de Nederlandse non-profitsector en won zij de tweede prijs voor Vrouw 

in de Media voor de provincie Fryslân.
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EEN GREEP UIT ONZE OVERIGE SAMENWERKINGSPARTNERS
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ORGANOGRAM FIER
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MOOIE DINGEN BOUW JE SAMEN
Tot slot willen we onze dank uitspreken aan alle fondsen, 

serviceclubs, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kerken 

en particulieren die ons in 2019 hebben gesteund. Wij kunnen 

als organisatie veel betekenen in het leven van slachtoffers 

van geweld en in de maatschappij. Dat doen wij niet alleen, 

maar met hulp van heel veel anderen. Want mooie dingen 

bouw je samen. Fier bedankt:

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ
Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van 

Fier strijdt tegen mensenhandel in Nederland. In 2016 is het CKM 

vaste beneficiënt geworden van de Nationale Postcode Loterij. 

Wat een enorme erkenning en waardering voor het belangrijke 

werk van het CKM! Dankzij de steun van de Nationale Postcode 

Loterij heeft het CKM ook in 2019 weer veel kunnen betekenen in 

de strijd tegen mensenhandel.

ADESSIUM FOUNDATION 
De Adessium Foundation leverde een belangrijke bijdrage 

aan het programma Systemic Change van het Centrum tegen 

Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier in de strijd tegen 

seksuele uitbuiting van minderjarige kinderen in Nederland. Ook 

maken zij het project Onzichtbare Kinderen mogelijk. Een project 

gericht op de allerkleinsten in geweldsituaties, van ongeboren 

baby’s tot kinderen van 7 jaar. Er wordt onderzoek gedaan, inter-

venties ontwikkeld en lobby gevoerd.

ORANJE FONDS
Op 1 januari 2019 ging het tweede jaar van start van het vierjarige 

programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ , een programma 

van het Oranje Fonds. We doen met de sociale ondernemingen 

Blooming Bakery en het L.A.P. Atelier mee aan dit programma.

MOTORTOERTOCHT
De organisatoren, motorrijders, de politie en iedereen die 

motorkleding en materialen beschikbaar heeft gesteld voor de 

twaalfde editie van de jaarlijkse motortoertocht in 2019: bedankt! 

Het was ook dit jaar een geweldige en bijzondere ervaring voor 

de meisjes en vrouwen. 

PAULA’S MOTORKLEDING EN HPS TECHNIEK 
Bedankt voor het schenken van motorkleding. 

FDG
Bedankt voor de bijdrage aan de motortoertocht.

STICHTING KINDERPOSTZEGELS NEDERLAND
Dankzij Kinderpostzegels Nederland konden wij de multifuncti-

onele ruimte van Fier op een van de opvanglocaties duurzaam 

verbouwen en inrichten.

RABOBANK FOUNDATION 
Dank voor de prachtige bijdrage aan onze sociale onderneming 

Blooming Bakery. Bij Blooming Bakery doen cliënten werker-

varing op en leren ze alles over de zakelijke en de ambachtelijke 

kant van de bakkerij. Ze worden begeleid door leermeesters en 

ondersteund door bak- en taalmaatjes. We werken hierin samen 

met het Friesland College. 

SPONSOREN NIEUWE BAKKERIJRUIMTE 
BLOOMING BAKERY
Dank aan alle sponsoren die de inrichting van de nieuwe bakke-

rijruimte van  Blooming Bakery in Leeuwarden mogelijk hebben 

gemaakt:

De Rabobank Foundation; Stichting Het Klaarkampster Weeshuis; 

Vermilion Energy Netherlands BV; Soroptimisten Friesland-

Zuid; Soroptimisten Friesland-Zuidwesthoek; Bakkerijwereld; P. 

de Vries Installatietechnieken BV; Bouwgroep Dijkstra Draisma; 

Spie ICT Solutions; Lions Club International Leeuwarden, NRC 

Lezersfonds, Stichting het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden, 

de Van Ommeren- de Voogt Stichting en RDO Balije van Utrecht.

STICHTING DOEN
Door steun van Stichting DOEN konden we ook in Rotterdam 

een Blooming Bakery openen. DOEN ondersteunt mensen die 

risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te 

brengen en daarmee anderen inspireren.

ZONTA ROTTERDAM EN ZONTA ROTTERDAM 
AAN DE MAAS
Op zondag 24 november was er een grote tassenverkoop in 

Rotterdam. De leden van de twee Rotterdamse Zontaclubs 

hebben handtassen, avondtasjes, werktassen, bijna nieuwe en 

vintage tassen verzameld. De prachtige opbrengst was bestemd 

voor de machines van de Blooming Bakery in Rotterdam.

In het voorjaar van 2019 verzorgde Zonta Club Rotterdam voor 

het 28ste jaar de catering tijdens de Voorjaars-Plantendagen in 

Trompenburg Tuinen & Arboretum. De opbrengst was voor de 

Blooming Bakery.

Daarnaast heeft een aantal Zontavrouwen in Rotterdam  hun 

‘verjaardagscadeau’ geschonken aan Blooming Bakery. Superlief!

STICHTING VOLKSKRACHT 
Stichting Volkskracht steunde het project ‘Leren en Participeren’ 

in Rotterdam.

DANKBAAR
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DENK & DOE MEE FONDS VAN DE GEMEENTE 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Het Denk & Doe Mee Fonds van de gemeente Capelle aan den 

IJssel heeft een mooi bedrag ter beschikking gesteld voor de 

realisatie van de Blooming Bakery in de Veilige Veste in Capelle 

aan den IJssel.

START FOUNDATION,  HET KANSFONDS EN A 
HOUSE OF HAPPINESS
Sociale onderneming het L.A.P. Atelier is opgericht door A house 

of Happiness en Fier met steun van de Start Foundation en het 

Kansfonds. Binnen het L.A.P. Atelier kunnen kwetsbare vrouwen 

toewerken naar de arbeidsmarkt, door handgemaakte duurzame 

producten te maken van kwalitatieve reststoffen. Met het werken 

in het L.A.P. Atelier, vergroten de vrouwen hun kansen op de 

arbeidsmarkt en werken zij aan hun sociale en economische 

zelfstandigheid. De producten worden via een eigen webshop 

verkocht.

Wij bedanken A House of Happiness als inspirerende partner van 

het L.A.P. Atelier. Ontzettend bedankt voor alles wat jullie hebben 

gedaan en nu nog steeds doen. En dank voor het mooie bedrag 

dat is opgehaald tijdens het 100-jarige bestaan van A House of 

Happiness.

Start Foundation en het Kansfonds: bedankt voor het vertrouwen 

in onze sociale onderneming. 

ALLE BEDRIJVEN DIE HET MOGELIJK MAKEN 
DAT ONZE CLIËNTEN WERKERVARING OPDOEN

Stageplaatsen: Greunshiem, MF uitzendbureau, Turquoise, 

Brasserie Spiegelaar, Proefverlof, La Place, Sodexo, Kinderopvang 

Barbaborah, Gastouder Corma’s, Present Promotions, Bristol, 

Paris2Day, Gastouder Klavertje 4, Café Thús, Hema, Aktiesport, 

Omrin, Scissors, Jimmy’s, Abbingahiem, Restaurant Loetje.

Betaald werk: Z8, Raadsma en A House of Happiness.

En veel dank aan Menea - Menea staat voor Mens en Arbeid -  

voor het kosteloos  inzetten van hun jobcoach voor de begelei-

ding van een aantal cliënten van Fier en het aanbieden van een  

training.

MIJOU 
MIJOU blijmakers is een initiatief van JADOE geschenkenma-

kers. Fier was ook in 2019 een van de goede doelen waar MIJOU 

aan heeft bijgedragen. De prachtige opbrengst is naar het L.A.P. 

Atelier gegaan.

SPECSAVERS LEEUWARDEN
Specsavers Leeuwarden spaarde een jaar lang met haar 

klanten voor de Summerschool van Fier. Wij willen Specsavers 

Leeuwarden en haar klanten hartelijk bedanken voor dit 

prachtige bedrag! Hiermee konden wij o.a. de materialen voor de 

creatieve workshops van de Summerschool aanschaffen.

DE BEDRIJVEN DIE HEBBEN MEEGEWERKT AAN 
DE WORKSHOPS VAN DE SUMMERSCHOOL 2019
BAV Frisia, Accenture, Leen een Fries, Anne Frank Huis, Arslan 

Advocatuur, RN Connect, Starlive Escaping, FERS, Rotterdamse 

munt, Stichting MEE, Leefbaar Capelle, Koopmans, Nonette 

illustration, NBC, Bakkie trots, De blije papegaai, Supskool 

Leeuwarden, Ddrums, Project Zahira, Gemeente  Leeuwarden, 

Fries Museum, EERIE WAVES, Blooming Bakery, BHV Rinsma, 

Sportworx en Shock-o-Laté. 

FOKKO POMPSTRA STICHTING
De Fokko Pompstra Stichting maakte het toneelstuk Zwart/Wit 

mogelijk. Tijdens de Summerschool is er met jongensgroep 

Ravi een toneelstuk ontwikkeld en geproduceerd. Onder leiding 

van een regisseur hebben vijf jongens in twee maanden een 

toneelstuk ontwikkeld, Zwart/Wit. In dit stuk stelden de jongens 

zichzelf voor aan de hand van muziek en toneel. Het was een 

succesvol en ontroerend stuk, met enorm veel positieve reacties.

DE SPONSOREN VAN ONZE WEGGEEFWINKEL
Afgelopen jaar hebben we veel kleding en andere spullen 

mogen ontvangen van particulieren en bedrijven voor onze 

Weggeefwinkel: kinderwagens, babykleertjes, (kinder)kleding, 

winterjassen en speelgoed. We willen iedereen daarvoor hartelijk 

danken, ook namens al onze cliënten die hier veel gebruik van 

hebben gemaakt!.

FONDS KINDERHULP  
Afgelopen jaar hebben we meerdere kinderen en jongeren die 

opgroeien in armoede kunnen helpen dankzij Fonds Kinderhulp! 

Ook hebben 150 kinderen een Sinterklaas cadeau gekregen 

dankzij de Actie Pepernoot. 

STICHTING DIACONESSENHUIS 
Voor de bijdrage aan de inrichting van de nieuwe gezinsunits 

van onze Blijf-van-m’n-lijfvoorziening.

VITUS STICHTING 
Voor het mooie bedrag dat ze jaarlijks ter beschikking stellen voor 

reiskosten, zodat ouders bij systeemgesprekken kunnen zijn en 

jongeren op verlof kunnen. Daarnaast maken ze het behalen van 

een zwemdiploma mogelijk voor cliënten van Fier. 

LINDA FOUNDATION
Voor het ondersteunen van gezinnen, moeders en kinderen met 

cadeaubonnen van winkels als Albert Heijn en HEMA.

SAMENWERKING NOODFONDS FONDS 
SLACHTOFFERHULP
Voor het bijstaan van slachtoffers in nood in de vorm van een 

uitkering in geld, natura of expertise. 
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STICHTING URGENTE NODEN 
Voor het beroep dat we op hen kunnen doen voor cliënten die 

het financieel moeilijk hebben. 

BANDSMABULTJE TOPMOVERS
Voor het feit dat we op hen kunnen rekenen bij transport en 

verhuizing en voor de inboedel die ze af en toe schenken aan 

cliënten die op zichzelf gaan wonen. Maar ook voor de snoezel-

kussens die ze ons hebben geschonken.

ALLE KERKEN EN DIACONIEËN DIE ONS WERK 
IN 2019 STEUNDEN MET EEN MOOIE GIFT.

ROB OOST PROJECTINRICHTING
Voor het leveren van deels gratis vloerbedekking.

FRUIT VOOR UW BEDRIJF
Voor het fruit dat ze hebben geschonken. 

P.I. LEEUWARDEN
Voor de schetsboeken en het gekleurde papier.

BETSY PERK-OPLEIDINGSFONDS
Voor de financiële ondersteuning van de studiekosten van een 

cliënte voor haar mbo-studie.

WIETZE DE HAAN 
Voor zijn betrokkenheid en columns.

KANSEN VOOR ALLE KINDEREN 
Dankzij een subsidie van het ministerie van SZW in het kader 

van armoedebestrijding kunnen wij minderjarige kinderen die 

opgroeien in armoede helpen. 

JANIVO
Voor hun bijdrage aan het programma Systemic Change van het 

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel waarmee ze een 

bijdrage leveren aan het tegengaan van seksuele uitbuiting van 

minderjarige kinderen in Nederland. 

STICHTING HUBERTINE
Voor hun jaarlijkse bijdrage waarmee we cliënten kunnen helpen 

die zelf niet voldoende geld hebben om medische kosten te 

betalen, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een tandarts.

HET TROOSTDEKENTJE-GELDERLAND EN 
OMSTREKEN
Dank voor de prachtig gehaakte dekentjes en knuffels voor onze 

cliënten.

GOINGA KANTOORVAKHANDEL
Voor de sponsoring van een kast.

FGD ASSURANTIËN
Voor het verzekeren van de motortoertocht.

VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN
Voor het kosteloos verzorgen van de training communicatie bij 

crisis & calamiteiten. 

PRACHTIGE GIFTEN
We hebben prachtige giften mogen ontvangen van medewerkers 

die afscheid namen op hun werk, zij hebben hun afscheidsca-

deau geschonken aan Fier. Ook ontvingen wij spontane donaties 

van een aantal bedrijven zoals Frisse Oogst communicatieregis-

seurs en Uitgeverij Pica, maar ook veel anonieme giften. Dank 

jullie wel.

BIJZONDER VEEL DANK  

AAN AL ONZE VRIJWILLIGERS!

Wij prijzen onszelf elke dag gelukkig 

met alle vrijwilligers die zich inzetten 

voor Fier. Wij willen alle vrijwilligers 

ontzettend bedanken voor hun  

inzet en enthousiasme.



FIER

HOOFDLOCATIE FIER

HOLSTMEERWEG 1 

8936 AS LEEUWARDEN

POSTBUS 1087

8900 CB LEEUWARDEN 

FIER ROTTERDAM

VAN LANGENDONCKSTRAAT 51

3076 SH ROTTERDAM

FIER GRONINGEN

LAAN CORPUS DEN HOORN 102-2  

9728 JR GRONINGEN

ALGEMENE VRAGEN: 058 - 215 70 84

E-MAIL: INFO@FIER.NL

ADVIES & AANMELDINGEN: 088 - 20 80 000 OF 

AANMELDINGEN@FIER.NL (24/7 BEREIKBAAR)

WWW.FIER.NL


	voorwoord
	inhoud
	2019 in vogelvlucht
	FIER ALS LANDELIJK SPECIALIST
	residentiële hulp jeugd (11-23 jaar)
	Residentieel jeugd: Hier kwamen ze vandaan
	Residentieel jeugd: gemeenten van herkomst
	residentiële hulp moeder en kind
	Blijf van m’n lijf Plus: hier kwamen ze vandaan
	Ambulante hulp
	multidisciplinaire aanpak ++ (MDA++) Friesland
	centrum seksueel geweld (CSG) friesland
	De digitale veste / chat met fier
	Landelijk steunpunt extremisme (lse)
	advies- en meldpunten
	ckm maakt mensenhandel zichtbaar
	onderwijs en maatschappelijke participatie
	cijfers fierschool - schooljaar 2018/2019
	jaarcijfers maatschappelijke participatie 2019
	de cliënt centraal
	kennis delen
	meten is weten
	pilots en projecten
	duurzaamheid inspireert
	publiciteit en agendasetting
	kwaliteit
	Financiële bedrijfsvoering
	de professionals van fier
	Ondernemingsraad
	Samenwerking
	organogram fier
	dankbaar

