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Voorwoord 
In dit jaarverslag laten we de belangrijkste ontwikkelingen zien en presenteren we de cijfers; 

de aantallen. Maar terugblikkend op het jaar 2017, zijn het vooral de verhalen van onze cliënten 

die me te binnen schieten. De vaak niet voor te stellen ellende die ze hebben meegemaakt, de 

enorme trauma’s en worstelingen, hun kwetsbaarheid. Maar tegelijkertijd zie ik de stappen 

die ze hebben gezet, de weg naar herstel die ze afgelegd hebben en hun herontdekte dromen 

en talenten. Dat vervult me met dankbaarheid en trots. Dat ze het vertrouwen in Fier hebben 

om los te breken en vooruit te kijken. Bedankt cliënten, dat jullie het vertrouwen in ons 

hadden om de vaak lastige weg naar herstel te bewandelen. Dank ook aan al die vrijwilligers, fondsen 

en bedrijven die ervoor zorgen dat we naast het bieden van zorg zoveel meer kunnen betekenen. Dat 

we voor duurzame verandering kunnen gaan. 

 

Duurzaamheid is een centraal thema gebleken. Natuurlijk, we zaten al in een bijna energieneutraal 

pand, ons Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) levert zelfs energie op en is waterbesparend en 

we plaatsten op zoveel mogelijk plekken zonnepanelen. Maar duurzaamheid gaat veel verder dan 

duurzame bouw. Het beïnvloedt de manier waarop we inkopen (met als resultaat een Fair 

Tradekeurmerk in 2018), we initiëren duurzame samenwerkingsvormen en we investeren in duurzame 

zorg: zorg die werkelijk verschil maakt en effectief is op lange termijn. Dit doen we onder andere door 

Systemic change, het programma van de Coalitie tegen Seksuele Uitbuiting. In de Coalitie werkt het 

CKM samen met Terre des Hommes en Defence for Children. Drie organisaties, met ieder hun eigen 

expertise, bundelen hun krachten om de seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland tegen te 

gaan. Samen staan wij sterker, onder meer in de lobby richting de ministeries, de politiek en ook de 

media. We willen zaken agenderen, zoals de verborgen problematiek rond jongensprostitutie en de 

steeds jongere meisjes die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Seksuele uitbuiting en andere 

vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties vraagt niet alleen om de best mogelijke zorg (die we 

flink hebben uitgebreid in Groningen, Rotterdam en Den Haag), maar vooral ook: maatschappelijke 

aandacht. En dat doen we graag met onze partners. Samen kunnen en gaan we het verschil maken. 

 

De Jeugdhulp is nog altijd aan het transformeren. Een belangrijk uitgangspunt is om meer preventief 

en ambulant te werken in de leefomgeving van kinderen en hun ouders. Het idee: er snel bij zijn, 

voorkomen dat kinderen in de problemen komen of ziek worden. We willen met elkaar een 

verschuiving van curatieve specialistische zorg naar ambulante zorg en preventie. Daar waar het kan! 

We moeten tegelijkertijd voorkomen dat we het kind met het badwater weggooien en de 

gespecialiseerde landelijke centra óók helder blijven positioneren in het nieuwe zorglandschap. 

 

Allereerst moeten we nog veel leren. Er gaat nog veel mis bij kinderen met de meest complexe en 

ernstige problemen. Het is geen geheim dat juist de ‘moeilijkste’ kinderen vaak lange zorgcarrières 

hebben; rondgepompt worden tussen hulpverlenende instanties met veel te weinig resultaat. We weten 

ook dat de problemen van deze kinderen en hun ouders hierdoor weerbarstiger en hardnekkiger 

worden. Vaak in combinatie met weerstand tegen hulpverlening. Bij kinderen met complexe 

problematiek wordt vaak eerst te lichte zorg of niet passende zorg ingezet (stepped care). 

Teleurstellingen bij kinderen en ouders (evenals de kosten van de jeugdhulp) kunnen we aanzienlijk 

terugdringen als we direct de juiste zorg inzetten (matched care). Het is zaak dat we in de jeugdhulp 

specialist worden in ‘triageren’: Wat heeft dit kind nodig? Wat heeft deze ouder nodig? Wat heeft dit 

gezin nodig? Direct de juiste zorg kan in het ene geval het wijk- of gebiedsteam zijn en in het andere 

geval een regionale jeugdhulpaanbieder of een landelijk centrum waar gespecialiseerde zorg wordt 

geboden bij zeer complexe en weinig voorkomende problemen of stoornissen. Het ontwikkelde 

specialisme inzetten voor de meest kwetsbare kinderen en gezinssystemen hier in Nederland en in ons 

Koninkrijk, daar gaat het om. Genoeg uitdagingen voor 2018 en verder. 
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Inleiding 

 

WAT IS FIER? 

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

afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden 

bij de gevolgen van geweld in de online en offline wereld.  

 

ONZE EXPERTISEGEBIEDEN 
• Huiselijk geweld 

• Kindermishandeling 

• Seksueel geweld 

• Eergerelateerd geweld, achterlating en huwelijksdwang 

• Mensenhandel/loverboyproblematiek 

• Vroegkinderlijke traumatisering en complex trauma 

• Vechtscheidingen/hoog-risicoscheidingen 

• Ouderenmishandeling 

• Extremisme 

 

ONZE MISSIE 

Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een afhankelijkheidsrelatie 

direct hulp kan krijgen: plegers, slachtoffers én getuigen van geweld. Bij Fier werken we met onze 

cliënten aan drie belangrijke zaken: trauma, trots en toekomst.  

Als expertisecentrum willen we inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en leidend zijn als het 

gaat om agendasetting, innovaties, professionalisering en onderzoek op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties. 

 

HOLISTISCHE VISIE 

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 ontwikkelen. De kinderen, jongeren en volwassenen die we helpen, hebben wel 

een probleem, maar ze zijn niet hun probleem. Ze zijn in de 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 

clienten 'Waar ben je goed in?', 'Waar word je blij van?' en 'Wat is je droom?'. Die vragen zijn minstens 

zo belangrijk als de vraag 'Wat is er aan de hand?'. Positieve ervaringen en succeservaringen bieden 

een tegenwicht aan klachten en problemen. 

 

Vanuit onze holistische visie willen we dat onze cliënten, naast het feit dat ze hulpverlening en 

behandeling krijgen, 'gewoon' naar school gaan, sporten, 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. 

Lees meer over onze missie en visie in het Fierluik. 

https://www.fier.nl/mediadepot/62dabae02c/Fierluik-visieenmissieFier.pdf 
 

 

 

https://www.fier.nl/mediadepot/62dabae02c/Fierluik-visieenmissieFier.pdf
https://www.fier.nl/mediadepot/62dabae02c/Fierluik-visieenmissieFier.pdf
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FIER BIEDT 

• High intensive care en high safety (7x24 uur setting) 

• Ambulante hulp en online behandeling 

• Voorlichting en advies, www.chatmetfier.nl 

• Deskundigheidsbevordering en advies aan professionals. 

 

LANDELIJK EN REGIONAAL 

Fier is een landelijk werkende organisatie: Fier biedt veiligheid en bescherming aan kinderen, jongeren 

en volwassenen die zo ernstig bedreigd worden dat ze niet in hun eigen regio kunnen worden 

geholpen. Deze gespecialiseerde opvang, hulpverlening en behandeling is beperkt beschikbaar  in 

Nederland of wordt alleen door Fier aangeboden. Zo is Fier gespecialiseerd in de opvang en 

behandeling van slachtoffers van loverboys, eergerelateerd geweld en internationale mensenhandel. 

Daarnaast is Fier óók een regionaal werkende organisatie, zowel ambulant als residentieel. 

 

Fier is financieel gezond. En daar zijn we trots op. Dat vraagt een weloverwogen benadering van ons 

kostenpatroon. Resultaat is dat we een sterke reservepositie hebben voor zorgactiviteiten. Toch is de 

(financiële) steun van fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren essentieel voor de hulp die we 

bieden aan slachtoffers van geweld. 

 

De zorgbudgetten die Fier krijgt mogen uitsluitend besteed worden aan de zorg. Voor de niet 

zorggerelateerde activiteiten moeten wij op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Ook vragen 

we incidentele of projectgelden aan bij bijvoorbeeld de Rijksoverheid. 

 

ONDERNEMINGSGEEST  

De koers voor de komende jaren is vastgelegd in onze Strategienota Fierluik – visie en missie.  De 

inhoud staat voorop,  geld volgt. Maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen die zich 

aandienen, pakken we op. Vervolgens onderzoeken we financieringsmogelijkheden. De 

ondernemingsgeest van Fier komt hierbij van pas. Voor elke ontwikkeling die we voor ogen hebben, 

zoeken we passende financiering. Soms uit reguliere middelen, soms uit projectgelden. 

 

Fier heeft al enkele jaren een positief financieel resultaat behaald. Dat is ons niet komen aanwaaien. 

We werken er hard aan om een goede en stabiele financiële positie te behouden in deze turbulente 

tijden in de zorg. Tevens hebben we de bedrijfsvoering zo ingericht dat we ons goed kunnen 

aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Flexibiliteit is hierbij het kernwoord.  

 

HELDER FINANCIEEL BELEID 

Fier hanteert een helder financieel beleid: geen onnodige uitgaven, niet meer betalen dan 

noodzakelijk, duurzame investeringen en zorgdragen voor een appeltje voor de dorst. We willen dat er 

zoveel mogelijk middelen naar de zorg gaan. Dit betekent onder meer het volgende: 

 

 Fier huurt zo min mogelijk externen in (kostenbesparend en zo blijft kennis in de organisatie). 

 Fier investeert in duurzame bouw: de Veilige Veste is het eerste passiefhuis in de publieke 

sector in Noord-Nederland; het gebouw van het Centrum tegen Kinderhandel en 

Mensenhandel is energieneutraal en waterbesparend. 

 Fier is terughoudend met ‘vertrekpremies’. 

 Fier zet continu in op het verbeteren van haar efficiency. 

 Waar mogelijk leidt Fier haar eigen mensen op en zet in op scholing in de volle breedte. 
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 Als expertisecentrum investeert Fier in (kwaliteits)ontwikkeling en innovatie; deze worden 

grotendeels gefinancierd vanuit externe project- en onderzoeksmiddelen.  

 Innovatie gebeurt bij Fier vooral door interne medewerkers. Voordeel: we betalen geen hoge 

tarieven aan externen. Bovendien blijft de kennis in de organisatie en is die daarmee ingebed.  

 Fier stimuleert haar medewerkers met het openbaar vervoer of met de fiets te gaan. 

 

BALANS TUSSEN BEZIELING EN ZAKELIJKHEID 

We zijn ons ervan bewust dat we met maatschappelijk geld worden gefinancierd. Dat vraagt een 

bewuste benadering van ons kostenpatroon. We toetsen activiteiten en uitgaven steeds aan het ‘need-

to-do’ principe. Maar we zijn niet alleen kritisch op onszelf. Wij vragen onze leveranciers ook hoe zij 

kunnen bijdragen aan het beperkt houden van de kosten en vragen wederkerigheid: wat kan een 

leverancier terugdoen voor Fier? Wij doen bij voorkeur zaken met leveranciers die een grote mate van 

maatschappelijke betrokkenheid hebben en de doelgroep van Fier willen ondersteunen. Instellingen 

die ons meehelpen onze doelstellingen te realiseren. 

 

FINANCIERING VANUIT FONDSEN 

Er zijn fondsen die alleen een bijdrage geven aan organisaties die, zoals Fier, een stevige financiële 

positie hebben; organisaties die niet omvallen of giften gebruiken om ‘financiële gaten te dichten’. 

Andere fondsen vragen zich af of ze een bijdrage moeten geven aan organisaties met een goed 

resultaat. Men gaat er dan vanuit dat een organisatie een en ander zelf wel kan financieren. Echter: de 

budgetten die wij krijgen mogen we uitsluitend besteden aan de zorg. Voor niet-zorg gerelateerde 

actviteiten, zoals participatieprojecten, onderzoek, inrichting e.d. vragen wij incidentele of 

projectgelden aan. Fier hoopt dat u waardering heeft voor ons ‘huisvrouwenprincipe’ en dat onze 

‘zuinigheid met vlijt’ geen drempel vormt voor een bijdrage van uw fonds. 

 

JAARVERSLAG 

Met dit jaarverslag verantwoordt Fier zich naar haar opdrachtgevers en samenwerkingspartners en 

naar de samenleving als geheel.  

 

Leeuwarden, mei 2018 

 

Roos van Erp,   voorzitter Raad van Toezicht (vanaf 2018) 

Linda Terpstra,   voorzitter Raad van Bestuur 

Anke van Dijke,  Raad van Bestuur 
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Uitgangspunten van de verslaggeving 

Met dit jaardocument legt Fier verantwoording af over hetgeen zij heeft gerealiseerd in 2017. Met 

name inzake de kwaliteit en kwantiteit van de diverse zorgfuncties, de kosten van de zorgverlening en 

de wijze waarop de zorg is verleend. 

 

Deze verantwoording voldoet aan de regelgeving vanuit de Zorgbrede Governance Code, 

Zorgkantoren, de Zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Centrumgemeente 

Leeuwarden, landelijk controleprotocol IZA voor zorg aan Jeugd en sociaal domein, het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie en overige financiers. Voor de jaarrekening is het geïntegreerd landelijk model 

GGZ 2017 gebruikt.  

 

In deze jaarverantwoording beschrijven we zo volledig mogelijk alle activiteiten waarvoor Fier zich 

moet en wil verantwoorden.  

 

Het Jaardocument 2017 wordt in zijn geheel digitaal aangeboden. Daarnaast legt Fier verantwoording 

af door het invullen van de diverse verplichte digitale databases van de verschillende branches, 

opdrachtgevers, financiers en overheden.  

 

Het goedgekeurde jaardocument wordt voor 1 juni 2018 gedeponeerd op de website 

www.jaarverslagenzorg.nl. 
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1. Maatschappelijke opdracht  

Onze maatschappelijke opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de 

gevolgen van geweld. Hiermee is ons werkterrein duidelijk afgebakend. Onze activiteiten en 

werkzaamheden zijn altijd te herleiden tot deze opdracht. Onze activiteiten en werkzaamheden vinden 

plaats langs de volgende lijnen: 
 Primair proces: activiteiten gericht op preventie, advisering, verwijzing, voorlichting, 

deskundigheidsbevordering, hulpverlening, behandeling en nazorg. 

 Agendasetting: bij de bredere samenleving als geheel, de politiek en de overheid onder de 

aandacht brengen van (nog) niet (h)erkende vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen. 

 Ontwikkelen en overdragen van expertise: innovaties, onderzoek, kennis- en 

expertiseontwikkeling, publiceren, lezingen, deskundigheidsbevordering, training, scholing en 

opleiding. 

 

1.1  Doelgroep 

Onze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; slachtoffers, getuigen (vaak 

kinderen) en plegers van geweld. Kinderen nemen een speciale positie in bij Fier, omdat ze afhankelijk 

zijn van volwassenen. We kiezen steeds voor de meest kwetsbare, schrijnende of complexe situaties. 

Fier profileert zich met ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ en gebruikt daarmee een bredere term dan 

de meer gangbare begrippen huiselijk geweld en kindermishandeling omdat geweld zich in alle 

situaties en op alle mogelijke manieren voor kan doen. Fier richt zich uitsluitend op geweld dat 

plaatsvindt in ‘afhankelijkheidsrelaties’. Daarbij gaat het om stellen, ouders en kinderen, familie, maar 

ook om een meisje dat een relatie heeft met een loverboy of een jonge vrouw die afhankelijk is van 

een mensenhandelaar.  

Fier richt zich niet alleen op slachtoffers van geweld in de privésfeer, maar ook op plegers, getuigen 

van het geweld (meestal kinderen) en mensen uit de omgeving (van het gezin), zoals buren, familie, 

onderwijskrachten en dergelijke. 
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2 Maatschappelijk vraagstuk: de wereld als uitgangspunt  

De wereld is ons uitgangspunt. Wat gebeurt er in die wereld? Welke problematiek speelt er? Wat 

hebben slachtoffers, plegers en getuigen van geweld nodig? Hoe spelen we in op nieuwe fenomenen 

als sexting en nieuwe vluchtelingenstromen? We kijken naar de mensen in deze maatschappij en 

anticiperen op hun vraagstukken. Mensenhandel is zo’n vraagstuk, eergerelateerd geweld, 

intergenerationele overdracht… We zijn niet bang om de ‘witte vlekken’ in te vullen die we 

tegenkomen. Welke kwetsbare groep wordt vergeten? Welke kwetsbare groep heeft hulp nodig? ‘Witte 

vlekken’ die niet ingevuld zijn (of worden) door de reguliere voorzieningen. Wij zien het als 

onze verantwoordelijkheid om maatschappelijke vraagstukken op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties aan te kaarten en op te pakken als niemand anders het oppakt. Deze 

benadering vraagt een continu actief en dynamisch proces. We stellen onszelf steeds opnieuw de 

vraag: doen we de juiste dingen en doen we deze dingen goed genoeg? Door te zien, te ervaren, te 

behandelen en onderzoek te doen, krijgen we steeds meer zicht op wat nodig is. Omdat de wereld ons 

uitgangspunt is en we anticiperen op vraagstukken ten aanzien van geweld in relaties, is de kennis en 

ervaring van Fier doorontwikkeld tot expertise. 

2.1  Onze expertise en erkenningen  Onze expertise 

Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We 

bieden hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties. 

Fier is expertisecentrum op het gebied van: 

• Huiselijk geweld 

• Kindermishandeling 

• Seksueel geweld 

• Eergerelateerd geweld, achterlating en huwelijksdwang 

• Mensenhandel/loverboyproblematiek 

• (Vroeg)kinderlijke traumatisering / complex trauma 

• Vechtscheidingen / hoog-risicoscheidingen 

• Ouderenmishandeling 

• Extremisme 

 

Erkenningen 

Iedereen die een vraag heeft op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties moet bij Fier terecht 

kunnen. Of het nu om een eenvoudige adviesvraag gaat of om een zeer complexe hulpvraag. 

Daarom hebben we hard gewerkt aan het realiseren van een volledig ontschotte organisatie, zodat we 

mensen niet de deur hoeven te wijzen omdat hun vraag niet past bij de financiering van onze 

organisatie. Fier is erkend jeugdhulpaanbieder (inclusief jeugd GGZ), erkend in het kader van de Wet 

Langdurige Zorg, erkend ggz-aanbieder en erkend aanbieder binnen het sociaal domein en de WMO. 

Wij zijn door het ministerie van Justitie erkend als forensisch zorgaanbieder en hebben 

productieafspraken in het kader van de Regeling Ziektekosten Asielzoekers. 

 

Zowel landelijk als regionaal 

Fier is een landelijk werkende organisatie. Allereerst omdat Fier veiligheid en bescherming biedt aan 

kinderen, jongeren en volwassenen die zo ernstig bedreigd worden dat ze niet in hun eigen regio 

kunnen blijven. Ten tweede omdat Fier gespecialiseerde opvang, hulpverlening en behandeling biedt 

die beperkt beschikbaar is in Nederland of alleen door Fier wordt geboden. Fier heeft ook een 

gespecialiseerde kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie, waar jongeren worden behandeld die 

kampen met de gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering, 

hechtings- en gedragsproblemen. Fier is dus zowel een landelijk als regionaalwerkende organisatie en 

we hebben zowel residentieel als ambulant hulpaanbod. 
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Erkend gespecialiseerd aanbod 

Verschillende van onze zorgprogramma’s zijn door het ministerie van VWS, de VNG en GGZ Nederland 

erkend als landelijk gespecialiseerd aanbod: 

• Zorgprogramma Asja: loverboyproblematiek/mensenhandel 

• Zorgprogramma Zahir: eergerelateerd geweld 

• Zorgprogramma Metta: complex trauma in combinatie met andere ernstige problemen 

• Zorgprogramma Gaja: Begeleid wonen 

 

Landelijk transitiearrangement 

Het gaat om aanbod dat niet in iedere regio voorhanden is. Deze specialistische functies zijn 

opgenomen in het landelijk transitiearrangement jeugd (LTA Jeugd) en zijn een aanvulling op de zorg 

die lokaal of regionaal wordt ingekocht. Asja, Zahir en Metta zijn opgenomen in het LTA jeugd. Omdat 

Fier ernstig bedreigde meisjes en jonge vrouwen opneemt, is verder afgesproken dat niet alleen 

(huis)artsen en gecertificeerde instellingen uit heel Nederland cliënten direct naar Fier mogen 

verwijzen als het gaat om loverboyproblematiek/mensenhandel, eergerelateerd geweld en complex 

trauma, maar ook politie en OM. Ook voor de achttien-plusgroep zijn Asja en Zahir door de VNG 

erkend als landelijk specialist. Alle gemeenten in Nederland financieren 

deze functies via een derdenrekening.  

 

Fier Academy 

Fier heeft (specialistische) kennis en expertise op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties en 

specifieke expertise op het gebied van traumadiagnostiek en traumabehandeling in het algemeen en 

vroegkinderlijke traumatisering in het bijzonder. Deze specialistische kennis en expertise wordt naast 

hulp en behandeling ook ingezet op het gebied van kennisdeling en dit zetten we om naar preventie, 

voorlichting en scholing die zowel regionaal als landelijk wordt aangeboden. 

 

2.2 Duurzaamheid 

Duurzaamheid in de organisatie van Fier (gebouwen en faciliteiten) 

De Veilige Veste en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) zijn volgens duurzame 

principes gebouwd. Zo is de Veilige Veste een bijna energieneutraal pand en gebouwd door middel van 

het passief huis-principe. In 2017 verder gegaan met locaties te verduurzamen. Maar daarmee 

stoppen we niet. In 2018 zetten we verder in op het verduurzamen. 

 

Effectieve interventies 

We werken aan effectieve interventies. Daarom leggen we onze zorgprogramma’s ter beoordeling voor 

aan de erkenningscommissie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het RIVM en het Nederlands 

Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het zorgprogramma Asja en Zahir zijn inmiddels erkend als in 

theorie effectief.  

 

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 hulpverleners intensief samen met de behandelaren van Fier. Gezamenlijk nemen zij deel aan 

een multidisciplinair overleg waardoor de hulp snel op- of afgeschaald kan worden. We kunnen 
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hierdoor maatwerk leveren en die hulp inzetten die noodzakelijk is. Immers te lichte zorg is net zo 

kwalijk als te zware zorg.  

 

Participatie 

Vanuit onze holistische visie en omdat positieve ervaringen en succeservaringen een tegenwicht 

bieden aan klachten en problemen, willen we dat alle cliënten participeren. Zelfs als onze behandeling 

100% succesvol zou zijn, bestaat er een groot risico dat mensen uiteindelijk (weer) in de problemen 

komen als ze geen opleiding of werk hebben. Immers, dan hebben ze geen toegang tot de 

arbeidsmarkt, tot de samenleving. Het risico op levenslange afhankelijkheid van een uitkering is dan 

aanzienlijk. Dat geldt ook voor een verhoogd risico op klachten en problemen op andere 

levensterreinen, waaronder de (geestelijke) gezondheidszorg. Daarom zetten we bij Fier stevig in op 

maatschappelijke participatie, het behalen van diploma’s en het vinden en behouden van werk. Dit is 

essentieel om een terugval te voorkomen. Werk zorgt niet alleen voor inkomen, wat bijdraagt aan 

onafhankelijkheid, maar ook voor een dagelijks ritme, eigenwaarde en zingeving.  

De negatieve spiraal waar veel cliënten van Fier in zitten, moet doorbroken worden. 

 

Onderzoeksgroep 

De gespecialiseerde hulp die Fier biedt binnen een veilige omgeving wordt gecombineerd met een 

kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). De onderzoeksgroep coördineert 

praktijkgericht onderzoek en stimuleert de ontwikkeling en uitwisseling van expertise. 

De onderzoeksgroep bevindt zich binnen het breed georiënteerde expertise- en behandelcentrum van 

Fier, waardoor de onderzoekers een unieke positie hebben bij het verrichten van onderzoek ten 

opzichte van academische onderzoeksgroepen en landelijke onderzoeks- en kenniscentra. Er staan 

drie programmalijnen centraal in het onderzoeksprogramma van Fier: 

1. Geweld en trauma 

2. Ontwikkeling: bij (vroegkinderlijke) traumatisering en geweld in afhankelijkheidsrelaties 

3. Participatie 

 

Innovatie  

Fier initieert (of werkt mee aan) innovaties, zoals het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling 

(MDA++) en het MDC huiselijk geweld, het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Directe 

Hulp bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het Centrum Seksueel Geweld, waarbij ingezet 

wordt op effectievere manieren van samenwerken binnen zorg en justitie. 

 

Duurzaamheid in de samenwerking 

Om de zorg een duurzaam karakter te kunnen geven, is samenwerking noodzakelijk. We gaan daarom 

duurzame relaties aan met samenwerkingspartners. Voor meer informatie over onze 

samenwerkingspartners zie de bijlage ‘ketenpartners’ in het jaardocument. 

2.3 Agendasetting 

Omdat we het maatschappelijk vraagstuk als uitgangspunt nemen, zien wij het als onze 

verantwoordelijkheid om maatschappelijke vraagstukken op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties aan te kaarten en op te pakken als niemand anders het oppakt. Dit doen we 

door het organiseren van werkbezoeken, het publiceren van artikelen, meewerken aan radio- en tv-

programma’s en in gesprek te gaan met de politiek. Daarnaast gebruiken we social media om 

maatschappelijke vraagstukken onder de aandacht te brengen. Op de vernieuwde website van Fier, die 

in april 2017 is gelanceerd, zijn de belangrijkste publicaties terug te vinden. 
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2.4  Fier in de publiciteit 

Naast de doorlopende berichtgeving op social media, heeft Fier meegewerkt aan een veelheid aan 

interviews en programma’s van regionale en landelijke media. We zijn veelvuldig benaderd door de 

pers. In 2017 kwam Fier 184 keer in de media waarvan 128 keer landelijk en 56 keer lokaal/regionaal. 

De aandacht in de landelijke media is met 350% gestegen ten opzichte van 2016. Dit kwam mede door 

de bewustwordingscampagne rond sexting ‘Hou het lekker voor jezelf’, de documentaire 

‘Vertel het me alsjeblieft’, de start van WATCH Nederland en campagnes van het CKM. 

 

Landelijke media: 

Girlz, HuiselijkGeweld.nl, Jeugdbeleid, Koffietijd, RTL Live, RTL Boulevard, Qmusic, Adinformatie, 

Colourful Rebel, Media TPO, Dutch Cowboys, LINDA, SLAM FM, NU.NL, Metro, NOS, RTL Nieuws, Eén 

Vandaag, NRC, Radio 1, Sozio, Telegraaf, Trouw, Volkskrant, Viva. 

 

Lokale/regionale media:  

Friesch Dagblad, Huis aan Huis Leeuwarden, Omroep Brabant, Open Rotterdam, Haarlems Dagblad, 

Leeuwarder Courant, Omrop Fryslân, Omroep Leo, Rondom Leeuwarden, Suksawat. 

 

In 2017 werd in de media het meest bericht over: 

Thema’s: Loverboyproblematiek/mensenhandel, sexting, huwelijksdwang/eergerelateerd geweld en 

seksueel (kinder)misbruik. 

Bedrijfsonderdelen: Participatie, Residentieel Centrum Jeugd, Armoede en Schulden, Centrum Seksueel 

Geweld, WATCH Nederland, CKM. 
 

Social media 

Op 31 december 2017 had Fier:     

3817 Facebook-vrienden 

5167 volgers op Twitter 

527 volgers op Instagram 

5390 LinkedIn-connecties 

 

2.5 Algemene identificatiegegevens 

Naam rechtspersoon 

Handelsnaam 

Stichting Fier  

Stichting Fier 

Adres Holstmeerweg 1 

Postcode 8936 AS 

Plaats Leeuwarden 

Telefoonnummer 058 215 70 84 

E-mailadres info@fier.nl 

Internetpagina www.fier.nl 

Kamer van Koophandel 

RSIN nummer 

41000503 

004755625 

 

 

mailto:info@fier.nl
http://www.fier.nl/
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3 Structuur van Fier  

 

3.1  Juridische structuur 

Stichting Fier is een zelfstandig orgaan, opgericht in september 1978. Vanaf 31 december 2009 wordt 

Fier bestuurd door een tweehoofdig bestuur met een voorzitter. Beide bestuurders zijn gezamenlijk 

bevoegd. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de onderneming. 

 

3.2  Organisatie structuur 

3.2.1 Het interne toezicht 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Fier. Zij richt zich 

daarbij naar het belang van Fier. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

tussen de leden van Raad van Bestuur zijn opgenomen in een Reglement Raad van Bestuur en 

vastgelegd door de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens voorzitter van 

het managementteam. Het managementteam laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de 

medewerkers, Cliëntenraad/familieraad en de ondernemingsraad. 

3.2.2 Medezeggenschapstructuur 

Fier heeft een ondernemingsraad (OR), die is ingesteld op grond van de Wet op de Ondernemings- 

raden. De OR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, om deze medezeggenschapstaak zo 

optimaal mogelijk uit te kunnen voeren, krijgt de OR tijdige informatie en heeft zij frequent overleg 

met de Raad van Bestuur. 

 

Fier heeft een Cliëntenraad/familieraad (CR) ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten 

zorginstellingen. De Cliëntenraad/familieraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten 

van Fier en heeft daartoe een aantal wettelijke bevoegdheden. 

3.2.3 Organogram 

In het jaar 2017 is het organogram aangepast op basis van de (organische) ontwikkeling bij Fier. 
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Deel 2 – Kerngegevens  
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4 De dienstverlening van Fier in het kort 
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5 Financiering  

5.1  Financieringsstromen 

Gedurende het boekjaar heeft Fier in onderstaande financieringsstromen productie geleverd of 

activiteiten verricht. Daarbij maken wij onderscheid in: a) reguliere of structurele financiering; b)  

incidentele en projectfinanciering; c) giften van fondsen, serviceclubs, particulieren en anderen; en d) 

pensionkosten cliënten. 

5.2  Regulier 

 Zorgverzekeringwet (specialistische GGZ) volwassenen (intramuraal; extramuraal) 

 Landelijk transitiearrangement (Jeugd + Specialistische Vrouwenopvang) 

 Forensische zorg (GGZ-extramuraal; AWBZ-extramuraal) 

 Regeling Ziektekosten Asielzoekers (RZA) (GGZ-Intramuraal en extramuraal; AWBZ-extramuraal; 

AWBZ-intramuraal; Jeugdhulp) 

 WLZ intramuraal (GGZ- en LVG-grondslag) 

 WLZ extramuraal (GGZ- en LVG-grondslag) 

 Sociaal domein volwassenen (Beschermd wonen en begeleiding) 

 Sociaal domein jeugd (GGZ (ambulant en residentieel), driemilieuvoorziening, begeleiding, verblijf 

en Jeugd en opvoedhulp) 

 Centrumgemeente Leeuwarden, Rotterdam (WMO) 

 Lokale gemeenten (WMO)  

 

5.3  Projectfinanciering    

 Ministerie van Veiligheid en Justitie 

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid 

 Vermilion Energy Netherlands 

 Nationale postcodeloterij 

 University of Barcelona 

 (Steunfonds) Fiere Vrienden 

 Kinderpostzegels Nederland  

 Oranje fonds  

 Kerk en wereld 

 ING 

 Start Foundation 

 Rabobank 

 Fonds NutsOhra 

 Sint Laurensfonds 

 DR. C.J. Vaillantfonds 

 Friesland College 

 Gemeente Rotterdam 

 Stichting CAOP 

 Janivo Stichting 

 Adessium Foundation 

 Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam 

 Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam 

 Zorginstituut Nederland 
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5.4  Giften van fondsen, serviceclubs, particulieren en anderen 

 Diverse service clubs Bijdragen vanuit stichting en fondsen voor specifieke projecten 

 Bijdragen vanuit de kerken 

 (anbi) Stichtingen voor specifieke bijdragen aan projecten 

 

5.5  Pensionkosten cliënten 

 Eigen bijdrage van cliënten aan hun verblijf 

 Bijdrage huur woonruimte 

 

5.6  Grondslagen reguliere financiering 

De grondslag voor de financiering van Fier is vastgesteld in: 

 De WMO; de subsidieverordening van de centrum gemeenten en andere gemeenten 

 Landelijk accountantsprotocol verantwoording 2017 (sociaal domein en jeugd) 

 De Zorgverzekeringswet 

 De Algemene Wet Langdurige Zorg 

 Forensische zorg 

 Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) in het kader van de zorgverzekeringswet en de AWBZ 

 Specifieke regelgeving projectfinanciers  

 

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

De baten zijn opgenomen voor zover zij gerealiseerd zijn en de lasten worden in acht  

genomen indien zij bekend zijn. 
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6 Capaciteit en productie per segment 

 

De jaarrekening wordt conform het GGZ model opgesteld. Voor de indeling van de segmenten is de 

volgende verdeling gekozen: 

Segment 1 Zorgverzekeringswet (18 jaar en ouder) 

Segment 2 Jeugd GGZ – JOH en J-AWBZ (lokale contracten) 

Segment 3 WMO (VO-gelden) 

Segment 4 Sociaal Domein (volwassen cliënten) 

Segment 5 Landelijke afspraken (LTA en Derdenrekening) 

Segment 6 Projectfinanciering landelijke overheid en forensische zorg 

Segment 7 WLZ en AWBZ RZA 

Segment 8 Overige baten en projecten 

 

6.1  Intramurale capaciteit geheel Fier 

 

In onderstaande tabel een overzicht van de intramurale bezetting per segment vergeleken met de 

financiering in 2016. 

  2017 2016 

ZvW Volwassen 21,0 12,3 

Jeugd 29,8 32,4 

Jeugd (SDF) Jeugd 2,4 2,6 

Sociaal domein/ZZP Volwassen 9,4 15,9 

Derdenrekening/projecten/WLZ  26,2 26,4 

LTA/Projecten  36,6 27,9 

VO-gelden Volwassen & Jeugd 34,6 33,2 

SBB / Rups / RZA / verhuur Volwassen & Jeugd 8,8 16,4 

Subtotaal  165,8 167,2 

Kinderen   24,7 21,4 

Totaal  193,5 188,6 
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6.2  Feiten en cijfers 2017 
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6.3  Cliënten landelijk erkende specialistische opvang jeugd (LTA) 
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Overzicht aantallen per gemeente 
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6.4  Overige opvang- en behandelsettingen 2017 
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6.5  Productie in segment 3 (WMO) 

 

PRODUCTIE WMO  

 

Intramurale productie  2017 2016 

Aantal bedden (ultimo 2016 en 2015)   34,6   33,2 

Blijf van m'n lijf plus1     104,8%  100,6%  

Bezetting 

Opgenomen vrouwen    65   74 

Opgenomen kinderen    70   81 

Plegeropvang (i.h.k.v. de Wet Tijdelijk Huisverbod)         

Bezetting (in 2017 zijn er 147 nachten verbruikt)  40% 51% 

 

Overige diensten       2017 2016  

Advies en Meldpunt Loverboys en Jeugdprost. 9 70  Unieke contacten 

Directe Hulp bij Huiselijk Geweld 236 258 Aantal nieuwe zaken 

Casemanagement (met huisverbod)  74 69 Zaken 

Zorgtrajecten DHHG 310 328 zorgtrajecten 

Intensief Ambulant 166 150 Cliënten 

Trajecten zorgcoordinatie 95 111 Zaken 

Prostitutie Maatschappelijk Werk 95 118  meiden en vrouwen 

Kindspoor          146 128 Kinderen 

Jongerenspoor 151 123 Jongeren 

Voorlichting en training 4623 6643 Voorlichtingen en trainingen 

    

 

  

                                                   

 

1 Inclusief Tienermoederopvang en Blijf begeleid wonen 
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7 Verhouding en verdeelsleutels 

 

Onderstaand onderdeel gaat over de interne verhouding tussen specifieke kosten binnen Fier. 

Doorbelasting vanuit algemene kostenplaatsen naar de betreffende bedrijfsonderdelen.   

7.1  Personele lasten t.o.v. materiële lasten   

 

 2017 2017 2016  

 (werkelijk) (begroot) (werkelijk)  

Aandeel personele lasten 81 81 83,7  

Aandeel materiële lasten 19 19 16,4  

 

De mutatie in de verhouding personeelskosten en overige kosten is mede door de afname van 

voorzieningen en lagere huisvesting sterk beïnvloed.  

7.2  Aandeel inkomsten in de segmenten van de jaarrekening  

Segment 1 Zorgverzekeringswet (18 jaar en ouder)  21,7% 

Segment 2 Jeugd GGZ – JOH en J-AWBZ (lokale contracten)  18,7% 

Segment 3 WMO (VO-gelden)  9,2% 

Segment 4 Sociaal Domein (volwassen cliënten)   3,9% 

Segment 5 Landelijke afspraken (LTA en Derdenrekening)  23,8% 

Segment 6 Projectfinanciering landelijke overheid en forensische zorg 10,5% 

Segment 7 WLZ  0,2% 

Segment 8 Overige  12,0% 

  

7.3  Lasten bedrijfsbureau t.o.v. totale baten Fier 

In de exploitatie van het bedrijfsbureau zijn de kosten ondergebracht van:  

 Raad van Bestuur  

 manager bedrijfsbureau en medewerkers bedrijfsbureau  

 stafmedewerkers  

 algemene voor de stichting geldende uitgaven zoals afschrijving, ICT, algemene kosten, etc.  

 

 

 2017  2016 

 (werkelijk)  (werkelijk)  

 

Kosten indirecte medewerkers t.o.v. totale personeelskosten 20,8  19,1%  

 

7.4  Verdeelsleutels 

7.4.1 Verdeelsleutel kosten bedrijfsbureau - huisvesting  

De kosten die worden gemaakt door het bedrijfsbureau evenals de loonkosten worden doorbelast op 

basis van de loonkosten per kostenplaats. In 2017 zijn tevens de huisvestingskosten verwerkt op basis 

van aansluiting met de kapitaalslasten vanuit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. In deze werkwijze 

worden de huisvestingskosten intramuraal doorbelast op basis van de normatieve 

huisvestingscomponent en bij de extramurale afdelingen op basis van de inzet FTE.    
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7.4.2 Verdeelsleutel kosten personeelsformatie bedrijfsbureau – primair proces 

 uitgaven in eerste instantie gericht op primair proces;  

 verhouding personeelsformatie bedrijfsbureau – personeelsformatie primair proces is 11,2% (2016 

11,6%).  

7.5 Verdeling van de baten aan de bedrijfsonderdelen 

De baten zijn toegerekend aan de bedrijfsonderdelen op basis van: 

 de werkelijke productie; 

 de doelsubsidie t.b.v. bedrijfsonderdelen of projecten;  

 op basis van een verdeelsleutel. 

7.6 Personeelsformatie per segment en per bedrijfsbureau 

Bij Fier waren ultimo 2017 458 medewerkers werkzaam (ultimo 2016: 368 medewerkers). 

Ultimo 2017 jaar waren er 339 fte in dienst (279 fte in 2016). 
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Deel 3 – Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering 

en medezeggenschap 
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8 Bestuur, Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

 

In dit onderdeel van het jaardocument beschrijven we de aansturing en het bestuur van Fier evenals de 

medezeggenschap van de ondernemingsraad en de cliëntraad. 

8.1  Normen voor goed bestuur 

Fier hanteert de principes van de Zorgbrede Governance code als uitgangspunt voor het 

handelen van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. Corporate Governance staat voor 

goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid bij ondernemingen. Fier wil zo transparant  

mogelijk informeren over haar doelstellingen, prestaties, besturingsstructuur en klachten. 

8.2  Overleg met stakeholders 

Fier heeft periodiek overleg met de stakeholders die actief zijn binnen en buiten de regio. Intern is er 

periodiek overleg met het Managementteam, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Bij de 

besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks aangaan, wordt hun advies 

gevraagd. Deze adviezen worden meegenomen in de besluitvorming. Informatieverstrekking aan 

stakeholders vindt onder meer plaats via digitale communicatiemiddelen (website en direct mailing) en 

schriftelijke communicatie (Fier-magazine, dat is op te vragen bij directiesecretariaat@fier.nl). 

8.3  Klokkenluidersregeling 

In februari 2013 is de zogenaamde “klokkenluidersregeling” ingevoerd. Het gaat om vermeende 

onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard. Het doel van de procedure is dat 

medewerkers adequaat en veilig (vermoeden van) misstanden in de organisatie kunnen melden. In de 

regeling is opgenomen dat de melder op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld wordt als gevolg 

van het melden. De regeling is op te vragen via het intranet (D778). In 2017 is geen gebruik gemaakt 

van de klokkenluidersregeling. 

8.4  Raad van Bestuur & Managementteam 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Fier. In dit 

verslagjaar bestond de Raad van Bestuur uit twee personen. Verrichte nevenfuncties zijn goedgekeurd 

door de Raad van Toezicht. 

8.4.1 Raad van Bestuur 

Naam en functie Nevenfuncties 

Mevr. L.E. Terpstra 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Lid voorzitter bestuur stichting Feduca (onbezoldigd) 

Directeur Terpstra Holding B.V. (geen activiteiten) 

Deze BV zal worden ontbonden 

 

Mevr. S. van Dijke 

Lid Raad van Bestuur 

 

Directeur Van Dijke Holding B.V. (geen activiteiten) 

Deze BV zal worden ontbonden 

8.4.2 Honorering Raad van Bestuur 

De honorering van de Raad van Bestuur-leden is in overeenstemming met de honoreringsregeling voor 

bestuurders van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en deze past binnen de 

WNT. 
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8.4.3 Samenstelling Managementteam (per 31-12-2017) 

Naam      Functie 

Mevr. M.P.T. Reijns          Inhoudelijk directeur 

Mevr. A. de Wind  Manager Rotterdam en Den Haag  

Ontwikkeling & Implementatie  

Mevr. G.C. Grovenstein  Manager Bedrijfsbureau 

Mevr. R. Waanders          Manager Ambulant 

Mevr. B. Fischer   Manager Behandelcentrum 

Mevr. I. Eisma   Manager Residentieel 

 

8.5  Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en 

op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast staat 

zij de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht vervult ook de 

werkgeversrol van de Raad van Bestuur en evalueert in die rol jaarlijks het functioneren van de Raad 

van Bestuur. 

 

In het uitoefenen van haar taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op: 

 De realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie 

 De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie 

 De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen 

 De financiële verslaglegging 

 De kwaliteit en de veiligheid van de geleverde zorg 

 De naleving van wet en regelgeving 

 De verhouding met belanghebbende zoals cliënten en werknemers  

 De wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 

 

8.5.1 Samenstelling en Commissies Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van Fier bestaat uit 6 leden. In 2017 is de samenstelling van de Raad van 

Toezicht niet gewijzigd.   

 

Naam    Functie 

Dhr. J.H.M. van Eijndhoven Voorzitter Raad van Toezicht 

    Lid Remuneratiecommissie 

Dhr. M.J.J.M. Malmberg  Lid Raad van Toezicht 

    Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid 

Mevr. E.J. Finnema  Lid Raad van Toezicht 

    Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 

Mevr. J. van der Kamp  Lid Raad van Toezicht 

    Voorzitter Auditcommissie 

Dhr. W. Kleinhuis  Lid Raad van Toezicht 

    Lid Audit commissie 

Mevr. M.A.J. Jager-Wöltgens Vicevoorzitter Raad van Toezicht 

     Lid Raad van Toezicht 

    Voorzitter Remuneratiecommissie 
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8.5.2 Werving en selectie nieuwe leden 

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid 

om deze termijn een keer te verlengen. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat een goede 

verdeling  van deskundigheden en aandachtsgebieden is gewaarborgd. Nieuwe leden worden 

geworven op basis van een vastgesteld profiel en werving op basis van landelijke en regionale 

dagbladen.  

8.5.3 Rooster van aftreden Raad van Toezicht 
 

Namen 

 

 

Datum 

aantreden 

Datum 

verlengen 

Verlengd Datum aftreden 

John van Eijndhoven 2010 2014 2018 2018 

Janna van der Kamp 2012 2016 2016 2020 

Wim Kleinhuis 2013 2017 2017 2021 

Marian Jager 2013 2017 2017 2021 

Thijs Mälmberg 2014 2018  2022 

Evelyn Finnema 2014 2018  2022 

8.5.4 Nevenfuncties Raad van Toezicht 

J.H.M. van Eijndhoven   

Voormalige hoofdfunctie: 

 Lid van de Raad van Bestuur Zorggroep Noorderbreedte 

Nevenfuncties: 

 Voorzitter Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis 

 Voorzitter Raad van Toezicht Zuid Oost Zorg Drachten 

 Rentmeester Ritske Boelema Gasthuis 

 Lid Bestuur Stichting vrienden van het MCL 

 Lid Raad van Toezicht Friesland College  

 

J. van der Kamp 

nevenfuncties 

 Bestuurslid ICT-Center Friesland 

 

W. Kleinhuis 

Hoofdfunctie:  

 Directeur Veiligheidsregio Fryslân 

 

M.A.J. Jager-Wöltgens 

Hoofdfunctie:  

 lid Dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân 

 

Nevenfuncties: 

 Lid RvC Afvalsturing 

 Voorzitter stuurgroep herindeling Littenseradiel 

 Voorzitter regiegroep Oranje (tot mei 2017) 

 Voorzitter programmaraad NVTZ 

 

E. Finnema 
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Hoofdfunctie:  

 Lector Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd NHL Hogeschool 

Nevenfuncties: 

 Lid Raad van Toezicht Cosis en daarbinnen Lid van Raad van Toezicht Promens Care  en Lid Raad 

van Toezicht NOVO, (tot 1-10-2017) 

 Lid Raad van Commissarissen Pi-groep (tot 1-06-2017) 

 Lid Adviescommissie Kwaliteit Zorginstituut Nederland tot 1-8-2016, daarna a.i. lid Kwaliteitsraad 

Zorginstituut Nederland (tot 1-1-2017) 

 Lid Raad van Toezicht IJsselheem  

 

T. Malmberg 

Hoofdfunctie:  

 Eigenaar Malmberg Consult 

Nevenfuncties: 

 Voorzitter Bestuur Stichting Urgente Noden (SUN)  

 Lid Raad van Toezicht Surplus  

 Lid Raad van Toezicht Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) 

 Voorzitter Raad van Toezicht van Eigen Kracht Centrale (EKC) en qq lid van de Raad van Toezicht 

van Kringwijs 

 Voorzitter van de Raad van toezicht van Sezo  

8.5.5 Honorering Raad van Bestuur en Raad  van Toezicht 

De honorering van de leden is in overeenstemming met de WNT. 

8.5.6 Onderwerpen en vergaderschema Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van 

Bestuur. In de vergaderingen hebben verschillende medewerkers van Fier presentaties gegeven over 

actuele onderwerpen. 

 

Vergaderschema Raad van Toezicht Naam 

 J.H.M. 

Eijndhoven 

T. 

Malmberg 

E.J. 

Finnema 

J.  

van der 

Kamp 

W. 

Kleinhuis 

M.A.J. 

Jager- 

Wöltgens 

07-03-2017 Regulier        

23-05-2017 Regulier       

20-06-2017 Regulier       

29-08-2017 Regulier       

26-09-2017 Regulier       

12-12-2017 regulier       

 

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2017 onderstaande beleidsstukken 

goedgekeurd/vastgesteld: 

 Begroting 2018 en aangepaste werkbegroting 2017 

 Jaarrekening 2016 

 Periodieke managementrapportage 

 

Overige werkzaamheden 

 Overleg Cliëntenraad, OR en MT 

 Aanstellen nieuwe accountant 
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Overleg Cliëntenraad 

De leden van de Raad van Toezicht wonen enkele keren per jaar de vergaderingen bij van de 

Cliëntenraad. Daarnaast vindt er één keer per jaar regulier overleg plaats en een consultatie in verband 

met de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur.  

 

Overleg OR 

De leden van de Raad van Toezicht wonen af en toe de vergaderingen bij van de OR. Daarnaast vindt 

er één keer per jaar regulier overleg plaats en een consultatie in verband met de jaarlijkse 

functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur.  

 

De Raad van Toezicht heeft in een besloten vergadering het eigen functioneren geëvalueerd en het 

functioneren van de Raad van Bestuur-leden besproken. 

 

Auditcommissie 

In de auditcommissie hadden mevrouw J. van der Kamp (voorzitter) en de heer W. Kleinhuis zitting. De 

commissie houdt toezicht op het financieel beleid en de risicobeheersing van de instelling.  

 

Remuneratie- en Benoemingscommissie 

Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht op het gebied van selectie, benoemingen en beloning 

van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.  

 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg 

De commissie bereidt oordeelsvorming van de Raad van Toezicht voor over het kwaliteits- en 

veiligheidsbeleid van de organisatie en de wijze waarop de Raad van Bestuur daaraan sturing geeft. 

 

8.6  Cliëntenraad/familieraad 

De CRFR is samengesteld uit cliënten. De CRFR bestaat uit diverse cliëntgroepen en heeft gevarieerde 

leeftijden (jongeren en volwassenen). Minimaal 6x per jaar komt de raad bijeen en de huidige 

structuur is 1x per 6 weken. Vanuit Fier is er ondersteuning voor secretariële werkzaamheden en ten 

aanzien van kwaliteit.  

In verband met de veiligheid van de specifieke doelgroep worden de namen van de leden in dit verslag 

niet bekendgemaakt. De CRFR werkt met een werkplan, waardoor de doelen worden vastgesteld en 

geëvalueerd. Draagvlak voor het werkplan wordt gecreëerd door het werkplan te bespreken in het 

managementteam van Fier.  

Fier heeft een actieve Cliëntenraad/familieraad. Inspraak van cliënten is noodzakelijk om de best 

mogelijke zorg te kunnen bieden. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor Fier zelf. Het komt de 

kwaliteit van de dienstverlening ten goede. In 2017 heeft de Cliëntenraad/familieraad alle 

opvanglocaties van Fier in het land bezocht. Signalen vanuit deze bezoeken worden besproken met de 

managers tijdens de vergaderingen van de Cliëntenraad/familieraad. 

 

8.7  Ondernemingsraad 

Binnen Fier is een actieve ondernemersraad welke periodiek overleg heeft. Instemmings- en 

adviesaanvragen die de OR in 2017 heeft behandeld: 

 

Adviesaanvragen 

• Onderzoek leef-, leer-, en werkklimaat 

• Onroerend goed 

• Optimalisatie Fier Bakkerij 
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Instemmingsaanvragen 

• Vaststelling verplichte vrije dagen 2017 + 2018 

 

Overige behandelde stukken 

• Financieel: jaarrekening 2016, begroting 2018, managementrapportage 

• Organisatie: Strategienota Raad van Bestuur, organiseerprincipes 

 

Naast de advies- en instemmingsaanvragen heeft de OR zelf 3 notities ingebracht voor het MT. 

 

De OR van Fier bestond in 2017 uit negen leden. 

 

8.8  Vertrouwenspersoon 

Fier heeft een open cultuur waar medewerkers elkaar kunnen aanspreken op hun gedrag. Iedereen is 

verantwoordelijk voor de zorg voor elkaar, voor sfeer en collegialiteit. 

Daarnaast heeft Fier een onafhankelijk vertrouwenspersoon die niet werkzaam is binnen de 

organisatie. Iedere medewerker kan de vertrouwenspersoon inschakelen wanneer dit noodzakelijk 

wordt geacht. De werkwijze staat beschreven in het document D777-Gedragscode, Klachtenregeling 

en Geheimhouding Fier.  

8.9  Klachtenregeling medewerkers 

In de klachtenregeling voor medewerkers is opgenomen hoe Fier omgaat met klachten van 

medewerkers. Er is een onafhankelijke klachtencommissie van drie externen. In de klachtenregeling 

wordt aangeven wie binnen Fier fungeert als vertrouwenspersoon en wie als klachtencommissie. 

De onafhankelijke externe vertrouwenspersoon heeft in de periode van oktober 2017 t/m maart 2018 

alle teams bezocht, om kennis te maken en om toe te lichten in welke situaties medewerkers gebruik 

kunnen maken van haar dienstverlening. De manager van het bedrijfsbureau sloot aan bij deze 

meetings, om het draagvlak vanuit hoger management uit te dragen richting medewerkers. We vinden 

het belangrijk dat medewerkers geen drempel voelen om zaken bespreekbaar te maken. 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 kwaliteitsmanagementsysteem. In 2017 zijn er geen klachten bij de klachtencommissie 

ingediend. 
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8.10 Klachtenregeling cliënten  (klachten- vertrouwenspersoon) 

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 mogelijkheden 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 2017 zijn 14 klachten bij Fier ingediend. Hiervan zijn 9 door middel van bemiddeling door de 

klachtenfunctionaris naar tevredenheid afgehandeld, 3 klachten zijn niet ontvankelijk verklaard, 1 

klacht is ingetrokken en bij 1 klacht is de bemiddeling niet geslaagd, maar wilde de cliënt de klacht 

niet formaliseren. Er zijn geen klachten bij de klachtencommissie terechtgekomen. In 2017 heeft de 

vertrouwenspersoon de opvanglocaties waar kinderen/jongeren verblijven structureel bezocht. 

 

8.11 Externe accountant 

De controle van de jaarrekening wordt vanaf het boekjaar 2017 uitgevoerd door Countus Accountants 

+ adviseurs Audit te Zwolle. De jaarrekening 2017 is in aanwezigheid van de externe accountant 

vooraf besproken samen met de auditcommissie, Raad van Bestuur en de controller. Daarna is deze ter 

goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. Deze heeft de jaarrekening besproken en 

goedgekeurd. Aan de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid. 
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Deel 4 – Beleid, inspanning en prestaties 
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9 Financieel beleid 

9.1  Financiële bedrijfsvoering 

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 meer te bieden: wij bieden gespecialiseerde zorg voor de prijs die anderen 

vragen voor niet-gespecialiseerde zorg (meer voor minder); 

 een reservepositie hebben waarbij de continuïteit gewaarborgd kan zijn binnen de huidige 

wijzigingen in het stelsel. 

 

Fier heeft een positief resultaat behaald. Daar zijn we trots op. Ons uitgangspunt: ga met 

maatschappelijke middelen om zoals je met je eigen geld omgaat. Gedraag je als een zuinige 

huisvrouw. We zijn ons ervan bewust dat we met maatschappelijk geld worden gefinancierd. Dat 

vraagt een weloverwogen benadering van ons kostenpatroon. Voorbeelden daarvan: 

• Fier investeert in duurzame bouw (Veilige Veste is het eerste passiefhuis in Noord Nederland in de  

    publieke sector en het gebouw van het CKM is energie- en waterneutraal); 

• Fier heeft een terughoudend financieel beleid; 

• Fier hanteert geen “vertrekpremies”; 

• Fier zet continu in op het verbeteren van haar efficiency; 

• Waar mogelijk leidt Fier haar eigen mensen op en zet 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 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; 

• Fier ‘zet zich in de markt als kenniscentrum en als innovatieve organisatie’; kennisontwikkeling en  

    innovatie vraagt 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. 

 

9.2  Giften, ondersteuning en fondsen 

Fier is financieel gezond, toch is de (financiële) steun van fondsen, bedrijven, serviceclubs en 

particulieren essentieel voor de hulp die we bieden aan slachtoffers van geweld. 

De zorgbudgetten die Fier krijgt mogen uitsluitend besteed worden aan de zorg. Voor de niet 

zorggerelateerde activiteiten gaan wij op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Hiervoor doen 

we een beroep op fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren. In 2017 hebben we dankzij de 

giften en andere vormen van onder steuning zoveel meer kunnen bieden aan onze cliënten.  

kunnen projecten als het maatjesproject, Blooming bakery, LAP en de Fiere Farm uitgevoerd worden. 

Projecten die we zonder giften, fondsen en steun niet kunnen uitvoeren.  
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Daarnaast is In Nederland geen financiering voor de behandeling van baby’s, peuters en kleuters van 

getraumatiseerde ouders. Kinderen die nog geen zichtbare stoornissen vertonen, krijgen geen 

diagnose en dus geen financiering. Toch hebben deze zeer jonge kinderen specialistische behandeling 

nodig. Behandeling die Fier deels uit eigen middelen en deels uit fondsen betaalt. Veel jongeren die te 

maken hebben met mishandeling of seksueel misbruik vinden het moeilijk om hier face to face over te 

praten. Via www.chatmetfier.nl kunnen zij anoniem met een hulpverlener van Fier praten. Een dienst 

die volledig wordt gefinancierd door fondsen. 

9.3  Financiële risico’s 

Ten aanzien van de financiële risico’s verwijzen wij ook naar de toelichting op de jaarrekening voor de 

risico’s rondom de financiële instrumenten en de beheersing daarvan. 

 

Het risicoprofiel is besproken door de Raad van Toezicht. Het is niet uitgesloten dat deze opsomming 

op termijn niet volledig blijkt. 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. 

 

9.4  Een beheerst uitgavenpatroon 

• Fier heeft zich als organisatie ontwikkeld in een tijd waarin (beperkte) marktwerking en het 

    afrekenen op daadwerkelijke productie een gegeven is en heeft haar bedrijfsvoering, 

    financieel management en bedrijfscultuur hierop ingericht. 

• Fier heeft een beheerst en terughoudend uitgavepatroon en de stellingname dat het geld zoveel 

    mogelijk ten goede moet komen aan cliënten is hiervoor al toegelicht. Hier willen we echter 

    aangeven dat deze principes zijn doorgevoerd in de organisatie; 

• Fier zet continu in op het verbeteren van haar efficiency. Zo heeft Fier in 2017 een verhouding in 

    uitgaven ten bate van het primaire proces ten opzichte van uitgaven ten bate van het Bedrijfsbureau 

    weten te realiseren van 81% - 19%. Wat gelijkblijvend is ten opzichte van voorgaande jaren. Gezien 

    de toenemende regeldruk kan dit een bijzondere prestatie genoemd worden 

  

9.5  Ontwikkelingen t.a.v. kosten 

Door ontwikkelingen in anciënniteit zijn de kosten voor personeel toegenomen. Dit is conform het 

beleid, omdat Fier inzet op scholing en deskundigheidsbevordering van haar medewerkers en dit zijn  

de speerpunten van de organisatie (te denken valt aan het opleiden van GZ-psychologen, klinisch 

psychologen, psychotherapeuten en de opleiding tot systeemtherapeut etc.). En het verder aantrekken 

van hbo- en wo-specialisten voor het doorontwikkelen van de expertise.  

 

Fier laat zien dat een helder financieel beleid en een goede bedrijfsvoering gericht op het primaire 

proces het mogelijk maakt om: 

 voor hetzelfde meer te bieden: wij bieden gespecialiseerde zorg voor de prijs die anderen vragen 

voor niet-gespecialiseerde zorg (meer voor minder); 

 een goede reservepositie te hebben. 

  

http://www.chatmetfier.nl/
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10  Bedrijfsvoering, risicomanagement, in control statement & 

Bestuursverklaring 

10.1 Bedrijfsvoering 

Fier is een organisatie die voortdurend op organische wijze in beweging is. Van binnenuit maar ook als 

reactie op de steeds veranderende samenleving. Dit brengt continu uitdagingen met zich mee voor de 

organisatie.  

10.2 Risicoparagraaf 

In de uitoefening van haar activiteiten loopt Fier risico’s. Risicomanagement is een integraal onderdeel 

van de dagelijkse bedrijfsvoering van het management voor het beheersen van deze risico’s. Onze 

uitgangspunten van het beleid van risicomanagement zijn: 

 dat het beleid van Fier erop is gericht om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen met 

een gezonde balans tussen risico en rendement (overeenkomstig het voorzichtigheidsprincipe); 

 dat de Raad van Bestuur en het management verantwoordelijk zijn voor de opzet en het testen van 

de werking van systemen van interne risicobeheersing en controle. Hiermee dienen belangrijke 

risico’s te worden geïdentificeerd en dient te worden gewaarborgd dat deze risico’s worden 

beheerst en verminderd; 

 dat systemen van interne risicobeheersing de kansen op fouten en onverwachte ontwikkelingen 

reduceren. 

 

Gegeven onze doelstellingen en strategie hebben wij de daarmee samenhangende voornaamste 

risico’s geïdentificeerd.  

10.3 Systeem van interne risicobeheersing en controle 

Fier maakt gebruik van interne risicobeheersing- en controlesystemen die gericht zijn op het 

identificeren van potentiële gebeurtenissen die mogelijk een nadelig effect kunnen hebben op Fier. 

Door het identificeren van fouten, het vastleggen  van beslissingen zal bijdragen aan het voorkomen 

dat onvoorziene omstandigheden leiden tot onjuist handelen. Volledigheid is bij dergelijke systemen 

niet te garanderen en geen enkel systeem van interne beheersing kan absolute zekerheid bieden. 

De interne risicobeheersing- en controlesystemen bestaan uit de volgende samenstelling van 

instrumenten. 

 Het beheersingskader wordt gevormd door de bestuursstructuur met onder meer een 

directiereglement, gedragscode klokkenluidersregeling, geheimhoudingsbeleid, VOG beleid, 

control richtlijnen voor bijvoorbeeld financieel en ICT management, alsook het antifraudebeleid. 

Door een helder en duidelijk beleid en een beheerst uitgavepatroon willen we geen onnodige 

uitgaven doen en geld besteden aan duurzame hulpverlening. 

 Het risicomanagement is de verantwoordelijkheid van het managementteam en de Raad van 

Bestuur. Hiervoor worden in 2017 instrumenten zoals de managementrapportage en het early 

warning system ingezet 

 Een belangrijk aspect van de beheersingsmaatregelen wordt gevormd door:  

 De financiële en operationele planning- en control cyclus op Fier en bedrijfsonderdeelniveau. 

Deze worden ondersteund door handleidingen voor de te volgen procedures AO/IC (op 

intranet).  

 IT-beheer draagt zorg voor de integriteit van onze informatie door onder meer het gebruik van 

back-up en recovery systemen en beveiligingssystemen.  

 In het kader van de financiële continuïteit en de daling van de rentetarieven zijn extra 

maatregelen opgenomen in het kader van financieel management en cashmanagement, zoals 
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werkkapitaalbeheer door aangescherpte interne richtlijnen en procedures (AO/IC). Het treasury 

statuut is door de Raad van Toezicht goedgekeurd.  

 Om risico’s op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid te 

verminderen heeft Fier verzekeringen hiervoor afgesloten.  

 De informatie en communicatie krijgen vorm door een beperkte structuur van overlegvormen en 

informatiekanalen (zoals intranet en de nieuwsbrief). Verder zijn er trainingen en 

informatiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers specifiek gericht op het kennismaken met de 

systemen van Fier. Ook zijn er trainingen en informatiebijeenkomsten voor alle medewerkers 

specifiek gericht op het actualiseren van kennis rondom wet- en regelgeving en interne 

procedures. 

 Monitoring krijgt vorm op diverse niveaus binnen Fier. Dit gebeurt door de kwaliteitsfunctionaris, 

de interne audits en externe HKZ audits, door de controller en medewerker planning en control 

Fier-breed maar ook per bedrijfsonderdeel. Ook gebeurt de monitoring door middel van de 

managementreview en het HKZ systeem van het melden van afwijkingen en de daarbij behorende 

beheersingsmaatregelen. 

 

De Raad van Bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de opzet en 

werking van het systeem van risicobeheersing en controle. 

10.4 In control statement betreffende de beoordeling van risicomanagement en interne 

 beheersing 

De Raad van Bestuur is zich ervan bewust dat risicobeheersing- en controlesystemen, hoe uitgebreid 

ook, geen absolute zekerheid bieden dat deze systemen alle onjuistheden van materieel belang, 

fraude en overtredingen van wetten en regels geheel 100%  kunnen uitsluiten. Het beleid van de Raad 

van Bestuur blijft gericht op het continu toetsen en verbeteren van de interne risicobeheersing- en 

controlesystemen om de betrouwbaarheid en effectiviteit van de processen te optimaliseren. Eveneens 

is dit beleid gericht op een blijvende cultuur waarin mensen zich verantwoordelijk voelen en maken, 

zich rechtvaardig behandeld voelen en waar een open aanspreekcultuur als normaal en als kernwaarde 

wordt beschouwd. De Raad van Toezicht en de auditcommissie worden geïnformeerd over de opzet en 

werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen. Naar de mening van de Raad van 

Bestuur hebben de risicobeheersing- en controlesystemen ten aanzien van de financiële 

verslaggevingrisico’s in het verslagjaar goed gewerkt. Ze geven een redelijke mate van zekerheid dat 

de financiële verslaggeving van het lopende jaar geen onjuistheden van materieel belang bevat. 

 

10.5 Bestuursverklaring 

De Raad van Bestuur Linda Terpstra (voorzitter) en Anke van Dijke (lid) verklaren - voor zover zei dat 

redelijkerwijs hebben kunnen constateren - dat Stichting Fier voldoet aan de volgende criteria: 

 De jaarrekening van Fier een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en 

het resultaat van Fier.  

 Het jaarverslag van Fier een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang 

van zaken gedurende het boekjaar van Fier en haar bedrijfsonderdelen waarvan de gegevens in de 

jaarrekening zijn opgenomen; en dat in het jaarverslag de voornaamste risico’s waarmee Fier wordt 

geconfronteerd, zijn beschreven. 

 Voldoet aan de regeling AO/IC inzake productieonderdelen en overige specifieke regelgeving 

betreffende overige financieringsstromen. 

 De Governance Code hanteert en bewust zijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheden en 

transparant zijn in onze bedrijfsvoering.  
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11 Meerjarenbeleid (koers) 

 

De koers voor de komende jaren is vastgelegd in het document ‘Strategie nota Fier gaat verder 2018-

2020’ en ‘Organisatie & Organiseerprincipes’. Inhoud is leidend. De inhoud staat voorop, geld volgt. 

Dit betekent dat maatschappelijke vraagstukken leidend zijn en van oplossingen kunnen worden 

voorzien. Aansluitend onderzoeken we financieringsmogelijkheden. Als onze ‘reguliere financiers’ 

geen middelen beschikbaar willen of kunnen stellen, zoeken we naar alternatieve 

financieringsmogelijkheden. De ondernemingsgeest van Fier komt hierbij om de hoek kijken. We 

willen van bedreigingen kansen maken, inspelen op maatschappelijke vraagstukken en 

ontwikkelingen. Onze maatschappelijke opdracht doorleven en inhoud geven, ketensamenwerking ook 

daadwerkelijk in de praktijk brengen zonder te veel bureaucratie daarbij en tegelijkertijd financieel 

gezond zijn en blijven. Ondanks het feit dat Fier geen meerjarige afspraken kan maken met haar 

financiers hebben wij in ons financieel beleid de toekomst verankerd. Wij blijven op de kleintjes letten! 

 

Voor elke ontwikkeling die we voor ogen hebben zoeken we de passende financiering. Soms uit 

reguliere middelen soms uit projectgelden. 

 

De wereld als uitgangspunt 

De wereld is ons uitgangspunt. Wat gebeurt er in die wereld? Welke problematiek speelt er? Wat 

hebben slachtoffers, plegers en getuigen van geweld nodig? Hoe spelen we in op nieuwe fenomenen 

als sexting en nieuwe vluchtelingenstromen? We kijken naar de mensen in deze maatschappij en 

anticiperen op hun vraagstukken. Mensenhandel is zo’n vraagstuk, eergerelateerd geweld, 

intergenerationele overdracht… We zijn niet bang om de ‘witte vlekken’ in te vullen die we 

tegenkomen. Welke kwetsbare groep wordt vergeten? Welke kwetsbare groep 

heeft hulp nodig? Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om maatschappelijke vraagstukken op 

het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties aan te kaarten en op te pakken. Deze benadering 

vraagt een continu actief en dynamisch proces. We stellen onszelf steeds opnieuw de 

vraag: doen we de juiste dingen en doen we deze dingen goed genoeg? Door te zien, te ervaren, te 

behandelen en onderzoek te doen, krijgen we steeds meer zicht op wat nodig is. 

 

Kernwaarden 

Bij Fier werken we vanuit en zijn we aanspreekbaar op onderstaande kernwaarden. 

 

Er toe doen 

Wij maken het verschil en nemen onze verantwoordelijkheid.  

Wij zijn betrouwbaar. 

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 

Wij zien elkaar en respecteren elkaar.  

We blijven in gesprek met elkaar en we ontwikkelen altijd door. 

Wij stellen duurzaamheid in alle facetten centraal. 

 

Meesterschap 

Wij zijn experts op ons vakgebied.  

Wij zijn vernieuwend en innoveren. Wij bieden kwaliteit. 

Wij werken cliëntgericht vanuit een holistische visie. 

Wij onderzoeken, handelen en anticiperen.  

Wij dragen onze expertise met verve uit. 
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Bezield en zakelijk 

We bieden onderscheidende diensten met een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.  

Wij letten op de kleintjes.  

We zijn resultaatgericht.  

Wij zijn betrouwbaar en gaan voor het hoogst haalbare. 

 

11.1 Duurzaamheid  

Fier is geïnspireerd door duurzaamheid. We zoeken naar écht duurzame oplossingen. Een concreet 

voorbeeld? Onze Veilige Veste is een bijna energieneutraal pand. 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 samenwerkingsvormen. 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, we ontwikkelen onszelf. Zo 

wordt duurzame bloei concreet. 

 

Duurzame zorg 

Fier wil intergenerationele overdracht van geweld doorbreken en langdurige zorgafhankelijkheid 

tegengaan. Duurzame zorg betekent voor ons onder andere werken met effectieve interventies. 

Daarom laten we onze zorgprogramma’s op effectiviteit beoordelen door een onafhankelijke 

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 paradigmashift 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. Als we deze meisjes en jonge vrouwen een toekomst willen geven, heeft 

het geen zin om voornamelijk te focussen op actuele problemen, zoals gezag problemen,  

gedragsproblemen en leeftijdsadequate competenties. Het heeft evenmin zin om voornamelijk te 

focussen op klachten, problemen en stoornissen in het ggz-domein. Dat geldt ook voor onderwijs, 

werk, vrije tijd en participatie. Immers, de meisjes en jonge vrouwen hebben forse en hardnekkige 

problemen 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 breken door al die sectoren heen om voor duurzame verandering te 

komen. Een nieuw denken, waar we de rest van Nederland in mee willen nemen. 

 

Duurzame bouw 

Samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma en KAW Architecten hebben we met de Veilige Veste een 

duurzaam pand ontwikkeld. Het gebouw, dat gebouwd is in het voormalige politiebureau 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. 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 luchtplaats van de Veilige 

Veste - in het voormalige cellencomplex van het gebouw dat eerst fungeerde als politiebureau - tot 

extra leslokaal. Een heel duurzame verbouwing. Ten eerste omdat we bestaande ‘loze’ ruimte een 
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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 onze gebouwen  

zonnepanelen geplaatst. Zo hebben we in totaal 433 photovoltage (pv) panelen aangebracht op de 

Veilige Veste, de fietsenberging en het sportcomplex. Deze panelen hebben een geschatte 

jaaropbrengst van bijna 88.000 kWh. 

Duurzame inkoop 

Ook als het gaat om  inkoop letten we op duurzaamheid; het is zelfs onderdeel van onze 

leveranciersbeoordeling. Uitgaven van nu moeten een investering zijn voor de toekomst. Niet 

alleen de toekomst van Fier en onze cliënten maar ook 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 biologisch vlees te eten. Daarnaast werken 

cliënten in onze sociale onderneming het L.A.P. Atelier (zie ook Maatschappelijke Participatie) met 

reststoffen aan nieuwe producten. Ze maken van afvalmateriaal design accessoires en verkopen die via 

een webshop. Onze inspanningen hebben ervoor gezorgd dat we in april 2018 een fairtrade keurmerk 

van de gemeente Leeuwarden krijgen. 

 

11.2 Maatschappelijke participatie en onderwijs 

Fier wil dat alle cliënten participeren. Zelfs als onze behandeling 100% succesvol zou zijn, bestaat er 

een groot risico dat mensen uiteindelijk (weer) in de problemen komen als ze geen opleiding of werk 

hebben. Immers, dan hebben ze geen toegang tot de arbeidsmarkt, tot de samenleving. Het risico op 

levenslange afhankelijkheid van een uitkering is dan aanzienlijk. Dat geldt ook voor een verhoogd 

risico op klachten en problemen op andere levensterreinen, waaronder de (geestelijke) 

gezondheidszorg. Daarom zetten we bij Fier stevig in op maatschappelijke participatie, het behalen 

van diploma’s en het vinden en behouden van werk. Dit is essentieel om een terugval te voorkomen. 

Werk zorgt niet alleen voor inkomen wat bijdraagt aan onafhankelijkheid, maar ook voor een 

dagelijks ritme, eigenwaarde en zingeving. De negatieve spiraal waar veel cliënten van Fier in zitten, 

moet doorbroken worden. Dit doen we samen met het onderwijs, bedrijfsleven, vrijwilligers en 

serviceclubs. Het team van Maatschappelijke Participatie bestaat uit: een jobcoach, vrijwilligers- 

coördinator, talentencoach, een docent Nederlands, 4 leermeesters, 2 projectleiders en een 

projectmedewerker. We hebben in 2017 gewerkt aan businessplannen voor 2 sociale ondernemingen 

(de ambitie is dat de 2 sociale ondernemingen over een aantal jaren zelfvoorzienend zijn). 

 

Leren participeren 

Met het project ‘Leren participeren’ investeren we in de gedroomde toekomst van onze cliënten. We 

zetten in op het behalen van minimaal een startkwalificatie, toeleiding naar werk en het behoud van 

werk. Ook wordt er binnen dit project ingezet op talentontwikkeling (Summerschool), sporten (conditie 

en sociale contacten) en het koppelen van vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding en sociale contacten. 

 

Leerbedrijven van Fier 

Goede leerbedrijven zijn onmisbaar voor cliënten van Fier. Veel cliënten hebben grote gaten in hun 

schoolcarrière of cv. Binnen de leerbedrijven van Fier kunnen cliënten terecht voor het opdoen van 

relevante werkervaring op vrijwillige basis of in het kader van een opleiding. Leerbedrijven bieden 

cliënten de kans om kennis te maken met de actuele beroepspraktijk en leert hun 
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beroepsvaardigheden. De leerbedrijven zijn daarmee een mooie aanvulling op het onderwijs en een 

tussenstap naar betaald werk. Fier kent twee leerbedrijven in de vorm van een sociale onderneming: 

 

Blooming Bakery 

Blooming Bakery is een leerbedrijf op het gebied van de patisserie in samenwerking met het Friesland 

College. Blooming Bakery maakt van ingrediënten uit eigen tuin en lokale producten gebak. Het gebak 

wordt geleverd aan externe bedrijven zoals: poppodium Neushoorn, Medisch Centrum Leeuwarden 

(MCL) en Aegon. Cliënten leren bakkersvaardigheden, ondernemings- vaardigheden en 

arbeidsvaardigheden onder leiding van twee leermeesters. Blooming Bakery wordt gesteund door de 

Rabobank Foundation. 

In 2017 waren er 42 deelnemers. 

 

Het L.A.P. Atelier 

Het leerbedrijf in samenwerking met en gevestigd bij A House of Happiness. De naam L.A.P. staat voor 

Liefde, Aandacht en Progressie. Van reststoffen worden design accessoires gemaakt en verkocht via 

een eigen webshop. Cliënten leren coupeusevaardigheden, ondernemingsvaardigheden en 

arbeidsvaardigheden onder leiding van een leermeester. In 2017 waren er 19 deelnemers. 

 

Nadine’s Fiere Farm en moestuin 

Daarnaast heeft Fier een intern leerbedrijf op het terrein van de Veilige Veste, waar cliënten relevante 

werkervaring opdoen op vrijwillige basis of in het kader van een opleiding. Nadine’s Fiere Farm is een 

kleine dierenfarm bij De Veilige Veste. De cliënten van Fier zorgen samen met een professional voor de 

dieren. Daarnaast kunnen cliënten aan de slag in de moestuin. In 2017 hebben 16 meiden voor de 

dieren gezorgd en in de moestuin gewerkt. 

 

Fier & Werk trajecten 

De Fier & Werk trajecten zijn een variant van Individuele Plaatsing Steun (IPS). In deze trajecten worden 

de behandelaren van cliënten betrokken bij de werktrajecten en de praktijk-leertrajecten van cliënten. 

Op deze manier kan de behandeling het functioneren van cliënten in werktrajecten en praktijk-

leertrajecten ondersteunen. Daarnaast willen we ondersteuning kunnen bieden on the job en steviger 

inzetten op coördinatie en afstemming tussen alle betrokken partijen.  

 

Summerschool 

Tijdens de zomervakantie biedt Fier in Leeuwarden en Rotterdam de Summerschool aan. Een 

gevarieerd programma van educatieve, culturele en creatieve workshops en lessen voor de jonge 

vrouwen die bij Fier worden opgevangen. Enthousiaste vrijwilligers uit het bedrijfsleven, de politiek en 

het onderwijs delen hun talent en kennis. Een project waarmee we binnen en buiten op een mooie 

manier met elkaar verbinden. De Summerschool past bij de integrale aanpak van Fier. 

In drie weken organiseerden 74 vrijwilligers en 26 bedrijven 112 workshops voor 115 cliënten. 

 

Fier Sports Academy 

Kinderen, jongeren en volwassenen uit de residentiële voorzieningen van Fier krijgen de kans om in 

bestaande sportteams uit de regio te participeren. Cliënten starten met een intern programma bij Fier, 

dat is gericht op het opbouwen van conditie, en mogen daarna een sport uitkiezen. Een vrijwillige 

voetbaltrainer en een kaatstrainers begeleiden de cliënten hierbij. Voor vrouwen met kinderen wordt 

baby- en peuterzwemmen aangeboden. In 2017 sportten 37 cliënten intern en 55 cliënten extern. 
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Eerst een diploma en een baan 

In 2016 is het project ‘Eerst een diploma en een baan’ van start gegaan. Met dit project, dat voor drie 

jaar gefinancierd wordt door het ministerie van OC&W, wil Fier cliënten die hun behandelprogramma 

hebben afgerond actief ondersteunen bij het behalen van een mbo-diploma (minimaal 

startkwalificatie) en het vinden van een baan (minimaal een contract van 24 uur per week voor een half 

jaar). Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door een vrijwilliger (‘motivator’) onder begeleiding van 

Fier. In eerste instantie zoeken we voor iedere cliënt een motivator uit de eigen kring. Dit omdat er 

dan meer kans is op duurzaamheid van de relatie. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, zoeken we 

gericht naar een ander geschikt iemand die in de regio van de cliënt woont. Eind 2017 zijn er 20 

cliënten in verschillende regio’s gekoppeld aan een motivator. Dit proces starten we steeds vaker al 

tijdens de behandeling. In 2017 zijn we gestart met het organiseren van dialoogbijeenkomsten tussen 

motivators, de Fier-school, het behandelcentrum en de opvang van Fier. Deze vinden eens in de 

2-3 maanden plaats en zorgen voor een goede afstemming en het delen van ervaringen. 

 

Fier in de wereld 

Hoe maak je de wereld een stukje mooier? Binnen het project Fier in de Wereld gaan de meiden van 

Fier samen met vrijwilligers, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de slag met deze 

vraag en werken ze een idee uit. In 2017 werkten 45 cliënten samen met vrijwilligers en bedrijven een 

plan uit. Door het project komen de meiden uit hun slachtofferrol en ontdekken ze samen met 

vrijwilligers hun eigen kracht. Fier in de Wereld wordt mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. 

 

Documentaire ‘Vertel het me alsjeblieft’  

Zes cliënten van Fier - slachtoffers van loverboys en (seksueel) geweld - en vijf bekende Nederlanders 

zijn het afgelopen jaar samen de strijd aan gegaan tegen mensenhandel. In de documentaire ‘Vertel 

het me alsjeblieft’, gemaakt door de cliënten van Fier, delen ze hun verhaal over hoe ze in handen 

vielen van een loverboy en interviewen ze de bekende Nederlanders over de werkwijze van 

mensenhandelaren. De documentaire is gemaakt vanuit het project Fier in de Wereld.  

 

RUPS 

Bij veel prostituees leeft de wens om uit de prostitutie te stappen. Fier ondersteunt vrouwen bij het 

stoppen met dit werk en helpt ze bij het opbouwen van een nieuw bestaan. We bieden ze onder 

andere onderwijs, Nederlandse les en werkbegeleiding bij interne leerbedrijven. Het uitstapprogramma 

van Fier is onderdeel van de door de overheid opgestelde Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees. 

Dit project is gestart in 2014 en kent een looptijd van drie jaar. In 2017 zijn er 10 nieuwe cliënten 

ingestroomd, in totaal begeleiden we 42 cliënten. 

 

Kunst en cultuur 

Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur blijken een heel positieve uitwerking te hebben op 

cliënten. Ze leren zich uiten op een creatieve manier en zijn trots op wat ze maken en presteren. 

In 2017 hebben we aan enkele projecten gewerkt op het gebied van kunst en cultuur. Zo heeft de Fier 

Band een single gemaakt en is in het najaar van 2017 de beeldhouwexpositie ‘De schoonheid der 

imperfectie’ van cliënten van Fier geopend in het Provinciehuis Fryslân. In 2017 heeft Fier samen met 

de politie en Penitentiaire Inrichting Leeuwarden gewerkt aan de totstandkoming van een 

theatervoorstelling, een drieluik. De hoofdrolspelers in theaterdrieluik ‘HOLSTMEER’ zijn de tijdelijke 

bewoners van de PI Leeuwarden en de cliënten van Fier. Ieder in hun eigen omgeving nemen zij het 

publiek letterlijk en figuurlijk mee naar hun binnenwereld. Naar hun hart, hun hoop en hun verhalen, 

naar hun geleefde verleden en gedroomde toekomst.  
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Bijzondere vriendschappen 

Voor de meiden en jonge vrouwen die bij Fier verblijven biedt het onderdeel Bijzondere 

Vriendschappen ondersteuning bij het opbouwen of vergroten van een sociaal netwerk. Onze cliënten 

worden gekoppeld aan een Bijzondere Vriendin of een Big Sister 

 

Vrijwilligers 

De reguliere zorgfinanciering biedt vooralsnog weinig mogelijkheden voor de financiering van 

participatie. Bij de afdeling Maatschappelijke Participatie spelen de vrijwilligers een cruciale rol. Het 

weer toekomst geven aan de cliënten van Fier kan bijna alleen maar plaatsvinden door de rol 

van vrijwilligers. In 2017 hebben 159 vrijwilligers zich voor onze cliënten ingezet. Zij zorgen voor de 

ondersteuning die nodig is voor de cliënten van Fier om weer volwaardig mee te kunnen doen in de 

maatschappij. Tegelijkertijd wil Fier de buitenwereld naar binnen halen en de samenleving ervan 

bewust maken dat geweld in afhankelijkheidsrelaties nog steeds een onderwerp is dat zich ook in 

Nederland afspeelt. De afdeling Maatschappelijke Participatie werkt met een vrijwilligerscoördinator. 

De vrijwilligerscoördinator zorgt in hoofdlijnen voor de werving van voldoende vrijwilligers, biedt 

training over de kennis die vrijwilligers nodig hebben, zorgt voor de begeleiding van vrijwilligers, 

houdt nauw contact met mentoren en is verantwoordelijk voor de koppeling tussen vrijwilliger en 

cliënt. 

Aantal cliënten dat gekoppeld is aan een vrijwilliger: Bijzondere vriendschap 85, Nederlandse les 17, 

Fier in de wereld 31, Eerst een diploma en een baan 4, Fietsles 13, Sport intern 37, 

Huiswerkbegeleiding 39, Naailes 3 = Totaal 229 cliënten.  

 

Onderwijs 

In het schooljaar 2016/2017 hebben meiden en jonge vrouwen, die opgenomen zijn in onze  

residentiële behandelvoorzieningen, vanaf het begin van de opname volwaardig onderwijs gevolgd. 

 

Voortgezet onderwijs 

• Dit wordt bij Fier in Friesland verzorgd door RENN4 in samenwerking met het Instituut voor  

   Individuele Ontwikkeling (IVIO). In Friesland is de Fier-school gevestigd op het terrein van de Veilige  

   Veste.  

• Bij Fier in Rotterdam kennen we een zelfde samenwerking met het Passer College Rotterdam. 

• Alle mbo-niveaus worden 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. 

Hoger beroeps onderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) 

• Meiden en jonge vrouwen 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. 

 

11.3 Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) 

Het CKM is een onderdeel van Fier en heeft kennis en expertise op het gebied van kinder- en 

mensenhandel, zet nationaal en internationaal in op een betere (rechts)positie van slachtoffers, 

onderzoekt, opinieert en publiceert, lobbyt, informeert en praat mee over beleidsvorming, werkt aan 

en ontwikkelt projecten ten dienste van slachtoffers van mensenhandel en werkt samen met nationale 

en internationale partijen in de strijd tegen mensenhandel.  
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Thema’s waaraan het CKM in 2017, met verschillende samenwerkingspartners, gewerkt heeft: 

• Systemic Change: 11 projecten, 3 organisaties, 1 doel: mensenhandel bestrijden. 

• West-Afrikaanse slachtoffers: we hebben een themamaand gehouden en een verkiezingsdebat  

   georganiseerd.  

• Verbeteren verblijfspositie buitenlandse slachtoffers: onderzoeksrapport gepubliceerd, wat ook  

   geleid heeft tot een aangenomen Kamermotie. 

• Kindbruiden: vanuit Girls not Brides waaraan het CKM deelneemt. 

• Politieke lobby: meer aandacht vragen voor mensenhandel in het nieuwe kabinet en input voor  

   moties en Kamervragen. 

• Campagne Maak het Zichtbaar: Tour Escapevan, Follow the Money en Benefietconcert. 

 

Het afgelopen jaar heeft het CKM bovendien ingezet op: 

• Samenwerkingspartners: samenwerking en lobby vanuit het Strategisch Overleg Mensenhandel. 

• Strategische allianties met Girls not Brides: we overhandigden een petitie aan Kamerleden en     

    organiseerden een expertmeeting. 

• Expertise-uitwisseling (o.a. in Brussel/Parijs) en voorlichting; samen met politie, rechtelijke macht  

   en partner-ngo’s. 

• Advies, deelname aan commissies. 

• Pers en publicaties.  

 

WATCH 

WATCH Nederland is een bijzonder project van het CKM, in samenwerking met Terre des Hommes. 

WATCH is een innovatief offensief tegen minderjarigenprostitutie, dat bestaat uit een Landelijk 

Meldpunt en een Observatie & Actie Unit. Het doel: seksuele uitbuiting van minderjarigen een halt 

toeroepen, de uitbuiters aanpakken en hun handel frustreren. Het WATCH-project is in 2017 

doorgegroeid naar een professionele organisatie met een breed netwerk onder politie, justitie en het 

zorgveld met uitstekende regionale contacten, zodat er steeds meer gemeld wordt. WATCH bestaat nu 

1 jaar. Binnen dit jaar zijn er 132 meldingen binnengekomen, 63 meldingen hebben we verder kunnen  

onderzoeken en van 53 van deze meldingen is het gelukt om genoeg opsporingsindicaties te 

verzamelen dat we deze dossiers hebben kunnen overdragen aan de politie voor nader onderzoek. 

 

Systemic Change 

Systemic change is het programma van de Coalitie tegen Seksuele Uitbuiting waarvan het CKM de 

programmacoördinatie op zich neemt. De Coalitie  bestaat naast het CKM uit Terre des Hommes en 

Defence for Children. Deze samenwerking is in Nederland uniek. Drie organisaties, met ieder hun 

eigen expertise, werken nauw samen om de seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland tegen 

te gaan. Samen staan wij sterker, onder meer in de lobby richting de ministeries, de politiek en ook de 

media. Het programma Systemic Change gaat uit van een integrale benadering. Dit betekent dat de 

verschillende projecten mensenhandel tegengaan in verschillende stadia van uitbuiting, 

maar we kijken ook naar de verschillende actoren die hierbij mogelijk een (faciliterende) rol spelen. 

Onder dit programma vallen 11 projecten.  

Eén van de projecten richt zich op weglopers uit de zorg, omdat we weten dat meisjes die weglopen 

uit zorginstellingen vaak (weer) in handen vallen van mensenhandelaren. Hierdoor hopen we het 

aantal weglopers te verminderen en (herhaald) slachtofferschap te voorkomen. Een ander project, 

Verbetering en verkorting van de strafrechtelijke procedure, richt zich onder meer op de 

lage aangiftebereidheid en heeft als doel deze bereidheid te vergroten door knelpunten te benoemen 

en aanbevelingen te doen. Een ander project is gericht op mensenhandel in hotel- en 

vakantieparken. Dat het programma Systemic Change bestaat uit een groot aantal projecten, illustreert 

hoe complex de problematiek is rondom seksuele uitbuiting van minderjarigen. Het gaat verder 
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dan alleen preventie, verkorting van de uitbuitingssituatie en verlenen van (na)zorg. Hoe zorgen we 

bijvoorbeeld dat alle partijen doordrongen zijn van de noodzaak om herhaald slachtofferschap 

te voorkomen? Hoe bevorderen we dat slachtoffers zich vrij voelen om een verklaring af te leggen en 

hierdoor een cruciale bijdrage leveren aan het succesvol vervolgen van daders? En hoe kunnen wij 

middels het burgermandaat een aanvulling zijn op het belangrijke werk van politie en justitie? De 

verschillende projecten staan dus niet op zichzelf, maar zorgen voor de nodige synergie. Dit levert 

nieuwe inzichten op en dit zorgt uiteindelijk voor een sterke vuist in de strijd tegen mensenhandel. 

 

Het CKM is mede mogelijk gemaakt door: 

Sinds 2016 is het CKM vaste beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast wordt het CKM 

gesteund door andere fondsen: 

• Adessium Foundation 

• Stichting Boschuysen 

• Janivo stichting 

• Porticus 

• Projecten in Nederland (PIN)   

 

11.4 Landelijk Steunpunt Extremisme 

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) biedt zorg en advies aan mensen die te maken hebben met 

extremisme: families, individuen zelf, (gemeente)ambtenaren en professionals. Door het verlenen van 

zorg in deze complexe situaties leveren we een bijdrage aan de veiligheid in Nederland. Dit wordt 

gedaan door een multicultureel en multidisciplinair team van hulpverleners met kennis van 

extremisme en islamologen/theologen. Het Landelijk Steunpunt Extremisme biedt: 

• Familieondersteuning 

• Individuele ondersteuning 

• Lotgenotencontact 

• Consultatie en advies aan professionals die in hun werk te maken krijgen met extremisme 

• Deskundigheidsbevordering op de thema’s extremisme en radicalisering 

 

Het LSE pakt casussen op en bundelt en ontwikkelt kennis en expertise met diverse instanties die ook 

actief zijn op dit terrein, waarbij de anonimiteit van cliënten gewaarborgd blijft. Daarnaast ontwikkelt 

het LSE methodieken binnen de verschillende projecten. Door middel van kennisdeling en 

deskundigheidsbevordering helpt het LSE andere professionals om te gaan met deze complexe 

materie. Het Landelijk Steunpunt Extremisme is onderdeel van Fier. De verschillende projecten worden 

gefinancierd door de Rijksoverheid. 

Het LSE is in 2017 gestart met de behandeling van cliënten met een eigen behandelteam. De ervaring 

leert dat niet iedereen die te maken heeft met deze problematiek aansluiting vindt binnen de reguliere 

ggz. Waar nodig wordt het eigen behandelteam ingezet. 

 

Familiesteunpunt: familieondersteuning 

LSE Familiesteunpunt biedt zorg aan families van wie een familielid te maken heeft (gehad) met 

extremisme. 

 

Familiecontact: professioneel begeleid lotgenotencontact 

LSE Familiecontact is professioneel begeleid groepscontact met lotgenoten voor mensen van wie een 

familielid te maken heeft (gehad) met extremisme. 
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Forsa: individuele zorg 

Vanuit Forsa biedt het LSE individuele trajectbegeleiding en zorg aan mensen die zelf te maken hebben 

met extremisme.  

 

Projecten 

LSE is actief in meerdere projecten op het terrein van extremisme en radicalisering: 

• Platform Jeugdpreventie van Extremisme en Polarisatie (JEP). Het LSE werkt samen met de ministeries 

van  

   SZW en VWS, het NJi en de Stichting School en Veiligheid bij het vormgeven van het Platform Jeugd  

   preventie van Extremisme en Polarisatie (JEP) dat bij het ministerie van SZW is ondergebracht.  

   Platform JEP start in 2018 en is bedoeld voor professionals in de jeugdzorg die vragen hebben over  

   polarisatie en extremisme. Bij vragen over casuïstiek en radicalisering vormt het LSE de backoffice. 

• Landelijk Adviesteam Minderjarige Terugkeerders (samen met Raad voor de Kinderbescherming, Arq  

   en Centrum ’45). Het LSE coördineert de zorgpool van psychologen, psychiaters, orthopedagogen en  

   duidingsexperts. 

• Pilot rechts-extremisme: begeleiden van rechts-extremistische jongeren uit het netwerk en 

   ondersteuning voor families van wie een kind actief is in rechts-extremistische netwerken.   
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12  Kwaliteitsbeleid 

  

Het kwaliteitsbeleid wordt beschreven in het koersdocument/strategienota ‘Fierluik’. Daarnaast 

beschrijven managers, projectleiders, teamleiders en stafkrachten hun kwaliteitsdoelstellingen 

en –acties jaarlijks in de werkplannen. Een mooie manier om terug te blikken op welke resultaten 

er zijn behaald, welke resultaten niet zijn behaald en mede op grond daarvan vooruit te blikken 

naar de toekomst.  

 

Fier werkt met het Rechtsom Model* en met de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act). 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 hierdoor aan het kwaliteitsmanagementsysteem, aan de wettelijke 

kwaliteitseisen, het HKZ-certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, onderdeel 

Opvang, HKZ-certificatieschema Geestelijke Gezondheids Zorg (op onderdelen) en HKZ-

certificatieschema Instellingen voor Jeugdzorg (op onderdelen). 

 

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. 

 

De kern van kwaliteitsbeleid bestaat uit het continue doorlopen van de plan-do-check-act-cirkel: 

 vaststellen uitgangssituatie (visie, missie, waarden, beleid en werkwijze t.a.v. klanten, 

ketenpartners en medewerkers); 

 a.d.h.v. een inventarisatie van sterke en zwakke punten vaststellen van verbeterpunten (plan); 

 uitvoering en doorvoeren van verbeterpunten (do); 

 evalueren van de resultaten (check); 

 vaststellen en uitvoeren nieuwe werkwijze/beleid (act). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* op basis van de Rechtsom Academy 

 

12.1 HKZ- certificering 

 

Fier is gecertificeerd voor de volgende HKZ-schema’s  

- HKZ Certificatieschema Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg 2009, Addendum 2011 

- HKZ Certificatieschema instellingen voor de Jeugdzorg 2010 

- HKZ Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening: 2009. Onderdeel 

Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang en onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening 
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Externe audit  

Fier heeft in 2017 een externe HKZ-audit (hercertificering) met positief resultaat behaald. Er zijn geen 

bevindingen in de categorie 1 (major) of 2 (minor) geconstateerd. Uiteraard zijn er aanbevelingen 

gedaan die Fier ter harte neemt. 

 

12.2 Interne audits 

Het auditteam toetst de eigen organisatie op de implementatie van het 

kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij onderzoeken zij of: 

1. aan alle eisen van het HKZ Deelschema Opvang, het HKZ Deelschema GGZ en de GGZ jeugd is 

voldaan. 

2. alle onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem steeds worden toegepast. 

3. aan de eisen die de organisatie zichzelf stelt, is voldaan. 

 

Het auditteam toetst de organisatie volgens de auditmeerjarenplanning. Na het uitvoeren van de audits 

rapporteert het auditteam de uitkomsten aan degene die ge-audit zijn. Zij maken een plan van aanpak 

en verbeterpunten die meer tijd vragen (doorontwikkelingen) worden opgenomen in de werkplannen.  

Tevens zijn er per auditperiode samenvattingen van de audits gemaakt met daarbij de 

organisatierisico’s; deze zijn besproken tijdens de vergadering van het managementteam.  

12.3 Directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en 

veiligheidsmanagement-systeem  

 

Elk jaar wordt door de Raad van Bestuur in samenspraak met het MT de geschiktheid en 

doeltreffendheid van het gehele kwaliteitsmanagementsysteem en het veiligheidsmanagementsysteem 

getoetst in de directiebeoordeling. Dit resulteert in de directiebeoordeling.  

Op basis van de Directiebeoordeling worden het kwaliteitsmanagementsysteem en 

veiligheidsmanagementsysteem (eventueel) bijgesteld, worden bestaande doelstellingen geëvalueerd 

en nieuwe kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd.  

 

12.4 Tevredenheid ketenpartners en financiers  

Fier deed in 2017 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 170 samenwerkingspartners meegewerkt aan het onderzoek. Zij gaven Fier 

gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer. Wat de samenwerkingspartners het meest waarderen 

zijn de snelheid, de betrokkenheid, persoonlijk contact, het meedenken (oplossingsgericht), de 

openheid in communicatie en ontwikkelingen en innovatie. 

 

12.5 Kwaliteit hulp/dienstverlening 

Het zorgproces, de arbeidsomstandigheden en het veiligheidsbeleid zijn erop gericht om met 

gezamenlijke inspanning te komen tot een optimaal leef- en werkklimaat voor cliënten, medewerkers 

en vrijwilligers.  

12.6 Het kwaliteitsbeleid - doelen primaire proces  

Fier stelt zichzelf kwaliteitsdoelen ten aanzien van de cliënttevredenheid. De kwaliteitsdoelen t.a.v. 

cliënttevredenheid zijn opgenomen in het evaluatieformulier dat bij einde hulpverlening wordt 
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ingevuld. Cliënten kunnen dan onder andere aangeven hoe zij het gevoel van veiligheid hebben 

ervaren, in hoeverre zij vinden dat de relaties in het (gezins)systeem zijn verbeterd en of zij vinden dat 

hulpverleners goed hen om zijn omgegaan (cliëntwaarderingsvragen).  

 

12.7 Oordeel van klanten  

In 2017 heeft Fier de cliënttevredenheid gemeten middels meerdere instrumenten. Waarbij tevens 

gebruik is gemaakt van:  

Consumer Quality Index (CQ index) GGZ ambulant 

Middels de CQ-index (uitgevoerd over het kalenderjaar 2017) is gemeten in hoeverre klachten van 

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

ambulante behandeling krijgen; zowel binnen de ambulante bedrijfsonderdelen als bij de residentiële 

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 2017 een 8,1. 

  

Leef- en klimaatonderzoek 

In 2017 heeft het derde leef- en leerklimaatonderzoek binnen Fier plaatsgevonden dat is uitgevoerd 

door lectoraat Residentiële jeugdzorg van Hogeschool Leiden in samenwerking met de 

onderzoeksgroep van Fier. Het onderzoek betrof het leef- en leerklimaat van alle opvanglocaties van 

Fier. Conclusie 2017: Het leef- en leerklimaat bij Fier wordt zeer positief ervaren. De positieve score 

bij Fier laat zien dat het High Intensive Care & High Safety-concept een positieve uitwerking heeft op 

de ervaring van het verblijf van de jongeren. Dit blijkt tevens uit de rapportcijfers en de toelichtingen 

die de meiden hebben gegeven. Zij voelen (en waarderen) de oprechte belangstelling en steun van de 

medewerkers, zij gaan merkbaar vooruit tijdens het verblijf, hebben vaak inspraak in of kennen het 

belang van de regels, vinden de omgeving huiselijk en prettig en ervaren een hoge mate van veiligheid 

(voelen zich beschermd tegen de buitenwereld én kunnen overal over praten). Dat het leefklimaat 

positief wordt ervaren bij Fier is niet verrassend, gezien de resultaten van de vorige 

leefklimaatonderzoeken. Het leefklimaat is al enige jaren stabiel positief. 

  

12.8 De uitkomst van hulp-/dienstverlening - Routine Outcome Monitoring (ROM) 

Fier maakt gebruik van ROM-metingen en is ingebouwd in het registratiesysteem.   

12.9 Kwaliteitsbewaking hulpverlenings- en behandelproces 

Per afdeling is de cliëntroute en de kwaliteitsbewaking van het hulpverlenings- en behandel proces 

beschreven in stroomschema's/checklisten. Binnen deze stroomschema's is er aandacht voor de 

kritische momenten binnen de cliëntroute, het gebruik van relevante documenten en registratie.  

 

Ten behoeve van de uitvoering van het primaire proces zijn er naast de (zorg)programma's, 

modulen en stroomschema's ook werkinstructies / checklijsten ontwikkeld. Het betreft hier 

gedetailleerde taakbeschrijvingen zodat het voor elke medewerker duidelijk is wat er van hem/haar 

wordt verwacht. De hulpverlenende professional is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

taken zoals beschreven in de modulen, de stroomschema's en de werkinstructies van zijn/haar 

afdeling. 
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13  Personeelsbeleid 

Fier heeft de ambitie geformuleerd de beste in haar vakgebied te willen zijn. Dit betekent dat iedereen 

die bij Fier werkt diezelfde ambitie moet nastreven. Dat kun je alleen bereiken als je houdt van je 

werk, als je werk naadloos bij jou past en als je in je werk kwijt kunt waar je goed in bent. Wij willen 

dat mensen hun talenten ontwikkelen en het mooiste en beste uit zichzelf halen. Dit alles in het 

belang van onze cliënten; zij verdienen de best mogelijke zorg. Goede ideeën van medewerkers 

omarmen we. We dagen medewerkers uit en stimuleren de ondernemersgeest. 

Fier creëert omstandigheden waardoor je het beste uit jezelf kunt halen. Visie, ontwikkeling, openheid, 

flexibiliteit, lef en een positieve instelling zijn daar wat ons betreft essentieel bij en onze kernwaarden 

“er toe doen”, bezield en zakelijk en meesterschap zijn de fundering. 

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Fier. Duurzame werkgelegenheid voor professionals die 

het verschil willen maken is van groot belang. Ondanks (dreigende) bezuinigingen, juist wél het 

verschil willen maken en te vernieuwen waar nodig. Daardoor houden we de hoogwaardige 

werkgelegenheid binnen de regio voor jonge en ‘gearriveerde’ professionals binnen de zorg in stand. 

Fier is daarmee een aantrekkelijke werkgever en geeft haar (duurzaam) personeelsbeleid stevig vorm. 

Naast de goede arbeidsvoorwaarden zijn de medewerkers van Fier trots op hun werk, bevlogen en 

leveren goede prestaties. Ook geven medewerkers aan dat de kernwaarden niet alleen bij papier 

blijven maar een belangrijk onderdeel zijn van grondhouding van de medewerkers. Daarnaast zijn er 

voldoende doorgroeimogelijkheden. Medewerkers hebben de mogelijkheid te groeien (in 

persoonlijkheid en kennis) door middel van een breed scala aan trainingen en (interne en externe) 

opleidingen. Dat maakt dat Fier een magnetische werking heeft op het aantrekken van nieuw 

personeel. 

Fier profileert zich als expertisecentrum. Dit vraagt om voortdurende en verdere kwaliteitsontwikkeling 

en -verdieping. Daarvoor is het allereerst nodig dat alle lagen van de organisatie doorleven wat dit 

betekent en welke rol zij hierin willen en kunnen spelen. Ieder bedrijfsonderdeel, ieder team en 

wellicht iedere medewerker expliciteert welke expertise het/hij/zij in huis heeft, hoe deze ontwikkelt 

en onderhouden wordt. Dit zien wij als onderdeel van het attitude/beroepsprofiel van Fier en haar 

medewerkers. Streven is dat iedereen optimaal zijn capaciteiten laat zien; bij voorkeur is iedere 

medewerker ondernemer op zijn eigen werkgebied. Korte lijnen; bij enthousiasme medewerkers laten 

gaan. 

Het benutten van de talenten van de medewerkers en het leveren van een bijdrage aan de stabiliteit 

van de samenleving waarin we werken essentieel in het ondernemerschap dat Fier nastreeft.  

Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel gericht op het creëren en benutten van 

kansen voor een beter milieu, als op het creëren van toenemend welzijn van de medewerkers en de 

maatschappij, als op het nastreven van een hoger “rendement”.  

Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit een 

toekomstgerichte visie en vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Ondernemen is lef hebben.  
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13.1 De professionals van Fier 

Onze medewerkers zijn het sociaal kapitaal van Fier, ze zijn onmisbaar voor het leveren van de best 

mogelijke zorg. En daar investeren we graag in. Zo zijn in 2017 meer opleidingsplekken voor 

specialistische vervolgopleidingen beschikbaar gesteld en hebben we allround hulpverleners 

in de gelegenheid gesteld om intern een cursus psychopathologie en een verdiepingsbijeenkomst met 

betrekking tot Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en het TAP-model te volgen. Daarnaast hebben 

we diverse interne trainingen aangeboden en konden medewerkers in 2017 opnieuw maandelijks 

informatieve themalunches bijwonen, georganiseerd door de Fier Academy. Om een gezonde leefstijl 

te stimuleren, konden medewerkers op het hoofdkantoor wekelijks aanschuiven bij een gezonde verse 

lunch.  

13.2 Diversiteit, verzuim en doorstroom 

Fier streeft in algemene zin naar diversiteit in haar personeelsbestand en in het bijzonder ten aanzien 

van leeftijd, sekse en etnische achtergrond. 

 

 

 

Verdeling naar sekse   

Mannen   55 medewerkers       12%  

Vrouwen 403 medewerkers       88%  

     

Totaal 458 medewerkers     100%  

 

13.3 Verzuim 

Het ziekteverzuim bedroeg in het verslagjaar 3,56% en is ten opzichte van vorig jaar met 0,77% 

gestegen (2016 verzuimpercentage 2,79%). Door de actieve aanpak van het ziekteverzuim en de 

samenwerking met de bedrijfsarts blijft het verzuimpercentage ruim binnen de gestelde norm. De 

aandacht van Fier richt zich op goed personeelsbeleid waarbij proactief wordt geacteerd op mogelijke 

signalen van verzuim en waarbij het management stuurt op de re-integratie van medewerkers.  

13.4 Klachten medewerkers 

In de klachtenregeling voor medewerkers is opgenomen hoe Fier omgaat met klachten van 

medewerkers. Er is een onafhankelijke klachtencommissie van drie externen. In de klachtenregeling 

wordt aangeven wie binnen Fier fungeert als vertrouwenspersoon en wie als klachtencommissie. 

De onafhankelijke externe vertrouwenspersoon heeft in de periode van oktober 2017 t/m maart 2018 

alle teams bezocht, om kennis te maken en om toe te lichten in welke situaties medewerkers gebruik 
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kunnen maken van haar dienstverlening. De manager van het bedrijfsbureau sloot aan bij deze 

meetings, om het draagvlak vanuit hoger management uit te dragen richting medewerkers. We vinden 

het belangrijk dat medewerkers geen drempel voelen om zaken bespreekbaar te maken. 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 kwaliteitsmanagementsysteem. In 2017 zijn er geen klachten bij de klachtencommissie 

ingediend.  

 

13.5 Tevredenheid medewerkers 

Er is in maart 2017 een werkklimaatonderzoek uitgezet binnen Fier, dit onderzoek vervangt het 

eerdere medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Er zijn 381 werknemers (inclusief stagiairs) 

uitgenodigd voor deelname aan het werkklimaat onderzoek. Uiteindelijk hebben 244 medewerkers van 

Fier de vragenlijst ingevuld, een respons van 64%, waardoor de resultaten een betrouwbaar en goed 

beeld geven. De uitkomsten zijn terug te vinden in het onderdeel Kwaliteitsbeleid. 

 

13.6 Interne scholing 

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

betekent dat het basisniveau rondom het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties en complex trauma 

van de eigen hulpverleners hoger ligt dan dat van hulpverleners die werkzaam zijn buiten Fier. Om dit 

te kunnen realiseren is een gedifferentieerd scholingsaanbod vereist. Het interne scholingsaanbod 

krijgt jaarlijks op integrale wijze vorm en inhoud. De behoefte aan scholing en 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 (informeel leren en samenwerken). Ontwikkeling en scholing maakt ook onderdeel uit 

van de werkbegeleiding 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. 

13.7 Fier als praktijkopleidingsinstelling 

Fier wil medewerkers de kans geven om zich te ontwikkelen door te investeren in scholing en 

persoonlijke ontwikkeling. In2017 startten 8 medewerkers van Fier met een specialistische 

vervolgopleiding op hbo- dan wel universitair niveau. Het aantal opleidingsplekken kwam hiermee in 

december 2017 op 16. 



Fier  Jaardocument 2017                             

 

62 

 

 

14 Resultatenrekening, bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten  

 

Fier heeft zich ten doel gesteld een financieel gezonde organisatie te zijn en het beleid zo in te richten 

dat deze doelstelling, ook op langere termijn, gerealiseerd kan worden. 

14.1 Begroting en resultatenrekening 

In het onderstaande overzicht staan de behaalde resultaten gepresenteerd tegenover de 

werkbegroting 20147. Deze wordt ook per kwartaal gebruikt in de managementrapportage welke 

wordt besproken met de Raad van Bestuur, Managers en Raad van Toezicht. 

  

Begroting en resultatenrekening over 2017 

     

 

 Budget 2017  

 

Realisatie 2017 

 

Verschil 

 

€ 

 

€ 

 

in % 

Bedrijfsopbrengsten: 

           

      Opbrengsten zorgprestaties  €  

 

 €     14.191.181  

 

 

 

 

   

 

Subsidies € 

 

 €       9.971.181  

 

 

 

 

   

 

Overige bedrijfsopbrengsten € 

 

 €       2.166.232  

 

 

      Som der bedrijfsopbrengsten  €     24.298.446  

 

 €     26.328.594  

 

8% 

      

      Bedrijfslasten: 

     

      Personeelskosten  €     18.865.801  

 

 €     21.327.334  

 

-13% 

      afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  €          962.941  

 

 €          819.280  

 

15% 

      Overige bedrijfskosten  €       3.481.018  

 

 €      3.482.974 

 

0% 

      Som der bedrijfslasten  €     23.309.760  

 

 €     25.629.588 

  

      Bedrijfsresultaat  €          988.686  

 

 €          699.006  

  

      Financiële baten en lasten  €            14.680  

 

 €            45.432  

 

-209% 

      Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  €          974.006  

 

 €          653.574  
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Toelichting op de begroting en resultatenrekening 

Het behaalde resultaat over het boekjaar 2017 is circa € 320.000 lager dan de laatste vastgestelde 

werkbegroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere personeelsinzet van circa € 

2.500.000. De hogere personeelskosten komt deels door de ontwikkeling van het nieuwe elektronisch 

cliëntendossier (ECD) en inzet van meer medewerkers in het primaire proces. Als gevolg van deze 

inzet zijn ook de bedrijfsopbrengsten circa € 2.000.000 hoger dan begroot.  

Personeelskosten 

Fier heeft een relatief jong personeelsbestand ten opzichte van andere GGZ instellingen. In 2017 is de 

groei doorgezet van medewerkers binnen het behandelcentrum door aantrekken van ervaren 

specialisten.  

Afschrijving 

De afschrijvingslast is in 2017 met circa € 142.000 gestegen. De stijging valt te verklaren doordat in 

2016 gedane investeringen voor een volledig jaar zijn afgeschreven. Daarnaast is begonnen met 

afschrijving op in 2017 in gebruik genomen activa.  

Overige bedrijfskosten 

Hierin zijn opgenomen de specifieke kosten voor bewoners, algemene kosten, huisvestingskosten en 

mutatie van de voorzieningen. De kosten liggen in lijn met de begroting. 

 

  



Fier  Jaardocument 2017                             

 

64 

 

 

14.2 Resultaatbestemming 

Het positieve resultaat is vanuit de resultaatbestemming toegevoegd aan het eigen vermogen. Hierbij 

is rekening gehouden met de verdeling tussen het collectief gefinancierd gebonden vermogen en niet 

collectief gebonden vermogen. Reserve welke is ontstaan vanuit de WMO financiering is specifiek 

gepresenteerd onder Algemene reserve gemeentelijke subsidie (F) en Algemeen risico fonds 

gemeentelijke subsidies (H). 

 

Toelichting bestemmingsfondsen 

 

Kapitaal (A) 

Balans 1 januari 2017 94.975 

Mutatie boekjaar - 

Balans 31 december 2017 94.975 

 

Bestaat uit de volgende delen: Stand  

1-1-2017 

Dotatie  

boekjaar 

Afname  

boekjaar 

Stand 

 31-12-2017 

Reservering voorgaande jaren 94.975 - - 94.975 

     

Totaal 94.975 - - 94.975 

 

Het kapitaal is niet specifiek bestemd en kan worden gebruikt voor exploitatietekorten in de toekomst 

binnen het segment overige inkomsten.  

 

Reserve aanvaardbare kosten (RAK) (B) 

Balans 1 januari 2017 11.055.873 

Mutatie boekjaar 430.620 

Balans 31 december 2017 - 

 

Bestaat uit de volgende delen: Stand  

1-1-2017 

Dotatie  

boekjaar 

Afname  

boekjaar 

Stand 

 31-12-2017 

Reservering/mutatie boekjaar  - - - - 

Reservering gelden voorgaande jaren 11.055.873 430.620 - 11.486.493 

     

Totaal 11.055.873 - - 11.486.493 

 

Deze reserve is gevormd uit het exploitatieresultaat volgend uit de Zorgverzekering en de AWBZ 

activiteiten. 
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Reserve opzet en ontwikkeling hulpaanbod (C) 

Balans 1 januari 2017 316.929 

Mutatie boekjaar - 

Balans 31 december 2017 316.929 

 

Bestaat uit de volgende delen: Stand  

1-1-2017 

Dotatie  

boekjaar 

Afname  

boekjaar 

Stand 

 31-12-2017 

Diverse nieuwe projecten 21.929 - - 21.929 

Rena 45.000 - - 45.000 

Project CKM 250.000 - - 250.000 

     

Totaal 316.929 - - 316.929 

 

Deze reserve is gevormd voor ontwikkeling en uitbreiding/opzet van hulpaanbod binnen de diverse 

segmenten. Op dit moment bestaat de reserve voornamelijk uit de doorontwikkeling van de klinische 

afdelingen binnen Fier en het Centrum Kinder- en Mensenhandel. 

 

Reserve ontwikkeling zorgprogramma (D) 

Balans per 1 januari 2017 1.159.367 

Mutatie boekjaar - 

Balans ultimo 2017 1.159.367 

 

Bestaat uit de volgende onderdelen: Stand 1-1-

2017 

Dotatie 

boekjaar 

Afname 

boekjaar 

Stand 31-12-

2017 

Doorontwikkeling zorgtrajecten DBC 1.159.367 - - 1.159.367 

     

Totaal 1.159.367 - - 1.159.367 

 

Deze reserve is gevormd voor het door ontwikkelen van zorgtrajecten binnen het segment van de 

zorgverzekeraar.  

 

Reserve innovatie, onderzoek en ontwikkeling (E) 

Balans per 1 januari 2017 271.315 

Mutatie boekjaar         -271.315 

Balans ultimo 2017 - 

 

Bestaat uit de volgende onderdelen Stand 1-1-

2017 

Dotatie 

boekjaar 

Afname 

boekjaar 

Stand 31-12-

2017 

Bibliotheek opzetten 25.000 - 25.000 - 

Digitaal archiveren 60.000 - 60.000 - 

Opzet trainings- en scholingspoot 40.000 - 40.000 - 

Certificering trainingsprogramma 50.000 - 50.000 - 

Cliënttevredenheidsonderzoek 25.000 - 25.000 - 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 22.000 - 22.000 - 

Ketenpartnerstevredenheidsonderzoek 25.000 - 25.000 - 

Onderzoek en ontwikkeling Asja en Zahir 24.315 - 24.315 - 

Totaal 362.550 - 362.550 - 

 

Deze reserve is gevormd voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling binnen de gehele organisatie.  
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Algemene reserve gemeente subsidies (F) 

Balans per 1 januari 2017 97.948 

Mutatie boekjaar - 

Balans ultimo 2017 97.948 

 

Bestaat uit de volgende onderdelen Stand 1-1-

2017 

Dotatie 

boekjaar 

Afname 

boekjaar 

Stand 31-12-

2017 

Reservering gelden voorgaande jaren 97.948 - - 97.948 

     

Totaal 97.948 - - 97.948 

 

De algemene reserve gemeente subsidies is ontstaan door de positieve resultaten in de voorgaande 

jaren vanuit de activiteiten welke zijn gefinancierd vanuit de gemeente. Negatieve resultaat binnen dit 

segment is afgeboekt van de reserve 

 

Reserve huisvesting (G) 

Balans per 1 januari 2017 4.997.209 

Mutatie boekjaar 365.110 

Balans ultimo 2017 5.362.319 

 

Bestaat uit de volgende onderdelen Stand 1-1-

2017 

Dotatie 

boekjaar 

Afname 

boekjaar 

Stand 31-12-

2017 

Vastgoed in eigen beheer 4.997.209 365.110 - 5.362.319 

     

Totaal 4.997.209 365.110 - 5.362.319 

 

De reserve is gevormd voor de eigen locaties van Fier. 

 

Algemeen risico fonds Gemeente Leeuwarden (H) 

Balans per 1 januari 2017 558.272 

Mutatie boekjaar -8.446 

Balans ultimo 2017 549.826 

 

Bestaat uit de volgende onderdelen Stand 1-1-

2017 

Dotatie 

boekjaar 

Afname 

boekjaar 

Stand 31-12-

2017 

Reservering gelden voorgaande jaren 558.272 - -8.446 549.826 

     

Totaal 558.272 - -8.446 549.826 

 

 

Algemeen fonds projecten (I) 

Balans per 1 januari 2017 93.805 

Mutatie boekjaar -9.930 

Balans ultimo 2017 83.875 

 

Bestaat uit de volgende onderdelen Stand 1-1-

2017 

Dotatie 

boekjaar 

Afname 

boekjaar 

Stand 31-12-

2017 

Reservering gelden voorgaande jaren 93.805 - -9.930 83.875 

     

Totaal 93.805 - -9.930 83.875 
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Reserve aanvaardbare kosten (WLZ) (J) 

Balans per 1 januari 2017 47.722 

Mutatie boekjaar 15.325 

Balans ultimo 2017 63.047 

 

Bestaat uit de volgende onderdelen Stand 1-1-

2017 

Dotatie 

boekjaar 

Afname 

boekjaar  

Stand 31-12-

2017 

Reservering gelden voorgaande jaren  47.722 15.325 - 63.047 

     

Totaal 47.722 15.325 - 63.047 

 

Vrije reserve tbv. Hulpaanbod (O) 

Balans per 1 januari 2017 521.506 

Mutatie boekjaar -34.350 

Balans ultimo 2017 487.156 

 

Bestaat uit de volgende onderdelen Stand 1-1-

2017 

Dotatie 

boekjaar 

Afname 

boekjaar  

Stand 31-12-

2017 

Reservering gelden voorgaande jaren  521.506 - -34.350 487.156 

     

Totaal 521.506 - -34.350 487.156 

 

Reserve Sociaal Domein (volwassenen) (P) 

Balans per 1 januari 2017 47.505 

Mutatie boekjaar -47.505 

Balans ultimo 2017 - 

 

Bestaat uit de volgende onderdelen Stand 1-1-

2017 

Dotatie 

boekjaar 

Afname 

boekjaar  

Stand 31-12-

2017 

Reservering gelden voorgaande jaren  47.505 - -47.505 - 

     

Totaal 47.505 - -47.505 - 

 

 

 

 

 

Reserve Sociaal Domein (jeugd) (Q) 

Balans per 1 januari 2017 421.593 

Mutatie boekjaar 214.066 

Balans ultimo 2017 635.659 

 

Bestaat uit de volgende onderdelen Stand 1-1-

2017 

Dotatie 

boekjaar 

Afname 

boekjaar  

Stand 31-12-

2017 

Reservering gelden voorgaande jaren  421.593 214.066 - 635.659 

     

Totaal 421.593 214.066 - 635.659 
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Bijlage 1 – Onderzoeksgroep Fier in 2017 

 

Afgeronde onderzoeken: 

• Cliëntroutes: intern project waarbij knelpunten van cliëntroutes en mogelijke oplossingen daarvoor  

     in kaart werden gebracht samen met professionals en cliënten. 

• Summerschool: intern project waarbij de ervaringen van de cliënten met betrekking tot de  

    dagbesteding in de zomervakantie zijn geëvalueerd. 

• Sexting: Onderzoek naar de prevalentie en gevolgen van het (door)sturen van seksueel getinte  

    berichten, naaktfoto’s of filmpjes bij cliënten uit residentiele setting. 

 

 

Lopende onderzoeken/projecten: 

• Armoede en schulden: project waarbij kennis wordt opgedaan over de wisselwerking tussen geweld  

    in afhankelijkheidsrelaties en financiële problematiek. Op basis van deze inzichten worden nieuwe  

    handelingsmethodieken ontwikkeld gericht op hulpverlening omtrent schulden en armoede. 

• Psychologische impact van mensenhandel (PHIT): onderzoek gericht op het opdoen van kennis over  

    de psychologische gezondheid van vrouwelijke (binnenlandse en buitenlandse) slachtoffers van  

    seksuele exploitatie (in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van  

    Barcelona). Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.phit.ub.edu/en/ 

• Onzichtbare kinderen: onderzoeksproject gericht op de doorontwikkeling en evaluatie van de  

     ondersteuningen behandelmethodiek ten behoeve van Infant Mental Health in de context van  

     geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

• Succesfactoren en knelpunten werk: het onderzoek (i.s.m. de afdeling Maatschappelijke  

    Participatie) bestaat uit het in kaart brengen van de succesfactoren en de knelpunten in het re- 

    integratieproces bij Fier, vanuit het perspectief van cliënten en werkgevers. 

 

Ingediende onderzoeksvoorstellen: 

• Samenwerken aan veiligheid: de werkwijze van MDA++ Friesland (ingediend bij ZonMw). Het  

    MDA++ Friesland is een koploper als het gaat om multidisciplinaire samenwerking op het terrein  

    van kindermishandeling en huiselijk geweld. De onderzoeksgroep heeft een voorstel ingediend naar  

    de werkzame elementen van dit multidisciplinaire samenwerkingsverband. 

• Verminderen van internaliserende problemen bij jongeren in de residentiële zorg (ingediend bij  

    Kwaliteit Forensische Zorg; KFZ). Een voorstel voor onderzoek naar het effect van het ervaren  

    leefklimaat en (creatieve) vaktherapie op (een afname van) internaliserende problematiek bij  

    jongeren in de residentiële zorg. 
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Onderzoeken/voorstellen waar Fier in 2017 aan meewerkte: 

• Het voorkomen en doorbreken van intergenerationele overdracht: onderzoek in samenwerking met  

    het Verwey-Jonker instituut, waarbij gekeken wordt naar de effecten van de zorgprogramma’s van  

    Fier en de MDA++ werkwijze.  

• Trauma en bewegen: onderzoek in samenwerking met Hogeschool Windesheim naar de   

    toegevoegde waarde van psychomotorische therapie aan diagnostiek en behandeling van  

    problematiek die ontstaat door seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking. 

• 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  

    leerklimaat’) gemeten. Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar ervaringen van medewerkers  

    (‘het werkklimaat’).  
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Bijlage 2 – Samenwerking 

 

Samenwerking in de keten  

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 samenwerking in de keten. 

 

We werken samen met de politie- en justitieketen: 

politie, Openbaar Ministerie/reclassering, het Veiligheidshuis, het Landelijk Expertise Centrum 

Eergerelateerd Geweld, het Stelsel Bewaken en Beveiligen (SBB), de KLPD en de KMAR. 

 

Belangrijke partners in de zorgketen zijn:  

Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, wijk- en gebiedsteams, (jeugd) GGZ, forensische GGZ, de 

GGD, Medisch Centrum Leeuwarden, Jeugdhulp, jeugdzorgplus voorzieningen, landelijk organisaties 

zoals instellingen voor vrouwenopvang, GGZ-instellingen en Sterk Huis. We werken daarnaast intensief 

samen met Terre des Hommes, Ecpat, Defence for Children en andere ngo’s. 

 

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. 

 

Tot slot vormen we strategische allianties met: 

Terre des Hommes en Defence for Children Ecpat (in de coalitie Systemic Change), Sterk Huis. 

 

ONTWIKKELING EN INNOVATIE 

We sluiten zoveel mogelijk aan bij nieuwe ontwikkelingen en geven de multidisciplinaire aanpak vorm 

in samenwerkingsverbanden, zoals het Centrum Seksueel Geweld en het Multidisciplinair Centrum 

Kindermishandeling. Hoewel de transitie en de eisen die door financiers aan Fier worden gesteld ertoe 

bijdragen dat de organisatie hiervan complexer wordt, willen wij ons hier niet uitsluitend door laten 

leiden. Onze uitgangspunten zijn leidend, 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 volwassenen 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 problematiek 

dwingt ons daartoe. 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 nam in 2017 deel aan de volgende stuurgroepen: 

 Stuurgroep (en dagelijks bestuur) Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland 

Centrum Seksueel Geweld Friesland 

 Stuurgroep Centra Seksueel Geweld (landelijk) 

 Bestuurlijk overleg Fier school (samenwerkingsverband van Friesland College, Passer College, 

IVIO, RENN4 en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland) 

 Taskforce Effectieve Traumabehandeling Kind en Gezin 
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 Stuurgroep Top Referente Trauma Centra Jeugd (landelijk) 

 Stuurgroep integrale aanpak loverboyproblematiek 

 Stuurgroep Consortium Integrale ketenaanpak t.b.v. slachtoffers van loverboys in Limburg 

 Stuurgroep Nieuwe Wegen GGZ en Opvang 

 Directeurenoverleg Vrouwenopvang [Federatie Opvang] 

 Stuurgroep Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding in Noord Nederland (KEES) 

 Landelijk platform MDA++ aanpak 

 

DEELNAME AAN OVERLEGGEN OP STRATEGISCH EN OPERATIONEEL NIVEAU: 

 Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA) bijeenkomsten (Gemeente Leeuwarden) 

 Strategisch Overleg Mensenhandel 

 Begeleidingsgroep 13Oceans (vraagstuk Roma-meisjes) 

 Ketenpartneroverleg Directe Hulp bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

 Veiligheidshuis (thematisch, uitvoerend en adviserend t.a.v. doorontwikkeling) 

 Ondersteunersgroep School als Werkplaats  

 Advies en Meldpunt Loverboys en Jeugdprostitutie (AMLJ) 

 Netwerk Mensenhandel Friesland 

 

FIER IS LID VAN 

 GGZ Nederland 

 Federatie Opvang 

 Sociaal Werk Nederland 

 

DE COMMISSIES WAAR FIER AAN HEEFT DEELGENOMEN 

 Commissie Azough II 

 

SAMENWERKING MET UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 

Vanwege de functie van 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) 

 

Koninkrijkbrede aanpak van geweld 

Fier participeert 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 kindermishandeling, 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. 

 

CASA CUNA PROGRESO 
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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 die niet meer thuis kunnen wonen 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 behandelprogramma ontwikkelen en haar professionals hierin trainen (deskundigheidsbevorde-

ring). Casa Cuna Progreso heeft Fier gevraagd om haar hierin – organisatiebreed - te ondersteunen en 

te begeleiden.  

 

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 een van de andere eilanden, verwijst FHMD vrouwen en 

kinderen door naar Fier. Daarnaast biedt Fier trainingen en deskundigheidsbevordering aan 

medewerkers.  

 

ALIANSA 

Aliansa (Curaçao) is een paraplu van samenwerking tussen vijftien organisaties die zich inzetten tegen 

huiselijk geweld en kindermisbruik 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, zodat op een structurele wijze dit geweld 

aangepakt kan worden. Fier werkt al jaren met Aliansa samen en we schreven gezamenlijk het 

‘Nationaal Programma Aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’. Onderdeel van dit program is het 

gezamenlijk organiseren van nationale debatten vooral op het gebied van seksueel geweld, samen 

onderzoek verrichten, 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 minister Glenbert Croes (Aruba) schreven Aliansa, FHMD en Fier een koninkrijkbreed 

masterplan ter bestrijding van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het masterplan moet een 

gemeenschappelijk kader vormen voor het Koninkrijk, waarin Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Aruba, 

Bonaire, Curaçao en Nederland gemeenschappelijke ambities formuleren voor het bestrijden en 

terugdringen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.  
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Bijlage  3 - Overzicht pilots en projecten 

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. 

 

LEF 

Femmes For Freedom en Fier zijn in december 2017 gestart met het project LEF om een einde te 

maken aan de achtergestelde positie van meisjes en vrouwen met een migranten- en 

vluchtelingenachtergrond. LEF staat voor Liberté, Egalité en Feminité. LEF wil meisjes en vrouwen 

steunen om hun ambities te verwezenlijken en aandacht vragen voor de noodzaak van een 

fundamentele veranderingen in de achtergestelde positie van meisjes en vrouwen uit migranten- en 

vluchtelingengemeenschappen. LEF wil breed draagvlak creëren voor het recht dat meisjes en 

vrouwen hebben om eigen keuzes te maken met betrekking tot onder meer hun partner, opleiding, 

wonen en werk te creëren. De tweede doelstelling is het aansluiten van beleid en wet- en 

regelgeving op de rechten van deze vrouwen en meisjes én beleid uit te voeren en te handhaven. Het 

project kent een looptijd van drie jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van OC&W. 

Het project heeft de volgende speerpunten: 

• Naming the issue: voorlichting en deskundigheidsbevordering over schadelijke traditionele  

   praktijken en het recht op zelfbeschikking, ontplooiing en participatie. 

• Het initiëren en ondersteunen van een grassroots-beweging. 

• Praktische steun en activering ten behoeve van meisjes en vrouwen die zich willen ontworstelen aan  

   schadelijke traditionele praktijken en hun eigen keuzes willen maken. 

• Trendrapportages en verkenningen. 

• PR en communicatie. 

 

ONZICHTBARE KINDEREN & KWETSBARE OUDERS 

Bij huiselijk geweld, verwaarlozing en andere vormen van kindermishandeling denken veel mensen dat 

kinderen ‘er wel over heen groeien’. Verder is een hardnekkige ‘denkfout’ dat als er geen duidelijke 

signalen zijn, er niets aan de hand is met een kind. Dit is niet het geval is. In de eerste levensjaren 

(-9 maanden t/m 5 jaar) wordt het fundament voor onze (neurologische) ontwikkeling gelegd. Als het 

hier misgaat, heeft dat vaak levenslange gevolgen. Toch komen we vaak pas in actie als we 

(gedrags)problemen zien bij kinderen. Meestal zijn kinderen dan al vijf of zes jaar. Dan zijn we in feite 

al te laat. Het is beter om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij de allerkleinsten. 

Daarom heeft Fier verschillende projecten die zich op de allerkleinsten in de meest kwetsbare 

gezinnen: het project Infant Mental Heath in de context van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties; het 

project Onzichtbare Kinderen; het project Kwetsbare ouders. De projecten worden mede gefinancierd 

door Fonds NutsOhra, de Adessium Foundation, De Friesland Zorgverzekeraar en het Zilveren Kruis. 

De projecten richten zich enerzijds op het ontwikkelen van een erkend IMH-programma voor gezinnen 

met een groot aantal risicofactoren; anderzijds op het ontwikkelen van een erkend zorgprogramma 

gericht op goed genoeg ouderschap bij ouders met psychi(atri)sche kwetsbaarheden. 

 

ARMOEDE EN SCHULDEN 

In november 2016 is het project Armoede en Schulden van start gegaan. Aanleiding van het project 

waren signalen uit de cliëntenraad dat veel cliënten bij Fier zich bevinden in een knellende financiële 

situatie (bijvoorbeeld door hoge schulden of financiële regelingen die ongunstig uitpakken). Die 

situatie wordt vaak verergerd door de stress die cliënten ervaren door traumatische gebeurtenissen en 

de ‘paarse krokodillen’ (onnodige bureaucratie en regelzucht) in wet- en regelgeving. Het doel van het 

project is om financiële portretten van cliënten te maken en de specifieke relatie met geweld in 

afhankelijkheidsrelaties bloot te leggen. Op basis daarvan wordt een nieuwe, innovatieve vorm van 
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(financiële) dienstverlening ontwikkeld. Voor het project wordt aan 40 cliënten gevraagd wat hun 

financiële levensverhaal is. Daardoor wordt inzicht verkregen in het ontstaan en verloop van de 

financiële situatie. Daarnaast worden 40 cliënten gedurende en na hun behandeling bij Fier gevolgd en 

(extra intensief) geholpen om de financiële knelpunten te verhelpen. Tot slot wordt uitgebreid 

gesproken met hulpverleners, externe professionals en experts. Voor het project, met een looptijd van 

20 maanden, is een subsidie toegekend door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In juni 2018 presenteren we als eindresultaat een handboek en een training over armoede en schulden 

in de context van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 
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Bijlage  4- Overzicht deel van de ketenpartners 
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Bijlage  5- Afkortingenlijst 

 

Afkortingen   Betekenis voluit 

AO/IC   Administratieve organisatie / interne controle 

AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

FTE   Fulltime equivalent 

GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg 

HKZ   Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen 

HRM   Human Resource Management 

ICT   Informatie Communicatie Technologie 

LVG   Licht verstandelijk gehandicapt 

MDC-K   Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling 

NMA   Nederlandse Mededingingsautoriteit 

NZA   Nederlandse Zorgautoriteit 

PDCA   Plan Do Check Act 

SGLGV   Sterk gestoord licht verstandelijk gehandicapt 

SMART   Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden 

VWS   Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WTZi   Wet Toelating Zorginstellingen 

ZZP   Zorgzwaartepakketten 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 


