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VEILIGE VESTE
Fier is van oudsher gevestigd in Leeuwarden. We hebben daar
een eigen Veilige Veste, een uniek opvangconcept voor zwaar getraumatiseerde en bedreigde kinderen en jongeren. Een Veste die
bescherming en veiligheid biedt; een gezond klimaat om te werken
aan een geweldloze toekomst.
De Veilige Veste in Leeuwarden staat. Als een huis. Het
is een plek waar 300 professionals, samen met vele
samenwerkingspartners,jaarlijks meer dan 400 mensen uit het
hele land opvangen, beschermen en helpen om hun problemen te
overwinnen.
Een concept dat werkt. Een concept dat navolging verdient elders
in Nederland. Omdat er wachtlijsten zijn. Omdat er nog zoveel kinderen en jonge vrouwen zijn die deze veilige plek net zo hard verdienen als de slachtoffers die we al helpen. Wachtlijsten zijn – zéker voor deze doelgroep - gevaarlijk, kortzichtig en mensonwaardig. En dus willen we graag een tweede Veilige Veste ‘bouwen’.
Zodat we mensen die dat echt nodig hebben ook meteen kunnen
helpen.
We sluiten niet op maar beschermen wel. En met succes. De ervaringen zijn op alle fronten positief. De veiligheid en bescherming is
optimaal. Het leef- en leerklimaat is prettig. Professionals werken
graag bij Fier. De behandeling is effectief en de kosten liggen zeker niet hoger dan in meer traditionele, sectoraal georganiseerde
zorginstellingen. De Veilige Veste is niet alleen een gebouw, het is
vooral een nieuw inhoudelijk en holistisch zorgconcept. En – heel
belangrijk: We zien de kinderen en jonge meiden die we opvangen
opbloeien, we zien dat ze hun eigen leven weer in handen krijgen,
we zien dat ze weer durven dromen, weer ambities hebben.
Voor ons is het duidelijk: wij wensen ieder verwaarloosd, mishandeld en misbruikt kind in Nederland een eigen Veilige Veste toe.
Bovendien maatschappelijke vraagstukken als mensenhandel en
kinderhandel, eergerelateerd geweld en radicalisering zijn actueler
dan ooit.
En daarom hierbij onze ambitie:
een tweede Veilige Veste in Nederland.

ROTTERDAM
Fier heeft tijdens de zomer van 2014 de eerste stappen gezet in
Rotterdam. We hebben daar sindsdien een satellietlocatie met 10
landelijke opvang- en behandelplaatsen voor meiden in de leeftijd
van 12 tot 23 jaar die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van
loverboys. Aanvullend is Fier (gecontracteerd) regionaal zorgaanbieder in de gemeenten Rotterdam en Den Haag voor gespecialiseerde hulp aan jongeren en jong volwassenen die als gevolg
van geweld in afhankelijkheidsrelaties niet zelfstandig kunnen
functioneren en/of thuis kunnen verblijven. Ook aan deze groepen
biedt Fier extramurale en intramurale zorg. Kortom: Rotterdam is
een prachtige plek voor een tweede Veilige Veste.

DE AMBITIE:
VEILIGE VESTE II
Fier wil een tweede Veilige Veste realiseren in het
westen van het land. Ten eerste omdat we het
belangrijk vinden dat de gespecialiseerde hulp die
Fier biedt, beter bereikbaar wordt voor kinderen,
jongeren en hun ouders uit andere delen van het
land. Ten tweede omdat we te vaak ‘nee’ moeten
verkopen omdat we vol zitten. Ten derde omdat we
dan dichterbij universiteiten en kenniscentra zijn,
waar we mee kunnen samenwerken om excellente
en onderscheidende zorg te kunnen ontwikkelen.
Ten vierde, Nederland verdient vernieuwing en
andere c.q. onderscheidende zorgconcepten.

DE VEILIGE VESTE:
HET CONCEPT
De Veilige Veste is een vernieuwend concept rond veiligheid en
bescherming. Het is een plek waar jonge slachtoffers van geweld
een veilig onderkomen kunnen vinden en de hulp en behande
ling krijgen die ze nodig hebben. De Veilige Veste is bedoeld
voor meiden van 12 tot en met 23 jaar die het slachtoffer zijn
geworden van onder andere huiselijk geweld, seksueel misbruik,
mensenhandel (loverboyproblematiek en gedwongen prostitutie)
en eergerelateerd geweld. Het doel: een veilige en beschermde
omgeving bieden waarin kan worden gewerkt aan een toekomst
zonder geweld.

DE BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN VOOR
DE VEILIGE VESTE
• Jonge vrouwen hoeven in principe niet meer onder te duiken
op anonieme adressen; het patroon van het verstoppen van en
het zoeken naar een gevlucht meisje of vrouw wordt door
broken.
• Het concept van bescherming dat binnen de Veilige Veste
wordt gebruikt, is niet gebaseerd op geheimhouding en
anonimiteit, maar op maatregelen ten behoeve van de veilig
heid en bescherming van vrouwen en meiden.
• De Veilige Veste biedt een alternatief voor de besloten en
gesloten opvang binnen de jeugdzorg met dezelfde mate van
veiligheid en bescherming aan minderjarigen.
• De politie is als partner nauw betrokken bij de plan- en procesvorming voor de Veilige Veste.
• Naast de Veilige Veste houden we een aantal anonieme
opvanglocaties. Dit creëert de mogelijkheid om bij ernstige
bedreiging gebruik te blijven maken van anonieme opvangmogelijkheden. Traceerbaarheid blijft een belangrijk aandachts
punt.
• Het concept van de Veilige veste maakt het mogelijk om
contact te zoeken met de plegers en om ‘het systeem’ van het
slachtoffer bij de oplossing te betrekken.

VEILIGE VESTE IS EEN
VERNIEUWEND CONCEPT…
• voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties
waarbij sprake is van (zeer) ernstig(e) dreiging en
geweld.
• voor veiligheid, bescherming en (sociale) integratie t.b.v.
jongeren die te maken hebben met geweld en voor hun
veiligheid tijdelijk op een ‘beschermde en veilige’ woon
en behandelomgeving moeten verblijven.
• om hoogwaardige hulpverlening/behandeling, onderzoek,
kennis, expertise, innovatie en doorbraakprojecten
samen te brengen in de (jeugd)zorg (synergie-winst).

ALS EEN KASTEEL...
De Veilige Veste is te vergelijken met kastelen uit
de Middeleeuwen: je kunt niet zomaar van buiten
binnenkomen, terwijl je wel van binnen naar buiten
kan. In een Veste is het veilig, je wordt er beschermd,
niet alleen door de muren, maar ook door de mensen
die er werken.

WAAROM
EEN VEILIGE VESTE?
Ook in een ontwikkeld land als Nederland zijn er kinderen en
volwassenen op de vlucht voor geweld. Ze zijn op de vlucht
voor een crimineel netwerk, mensenhandelaren, loverboys, of
familie die hen ernstig bedreigen, mishandelen en/of misbruiken.
Sommige meisjes en vrouwen worden steeds opnieuw getraceerd
en vluchten van het ene (geheime) adres naar het andere als opgejaagd wild. In Nederland zou niemand zich moeten verstoppen,
zou niemand van de ene anonieme opvang naar de andere moeten
vluchten. Wij willen deze meisjes niet langer verstoppen, maar ze
een veilige plek bieden waar ze niet bang hoeven zijn.

EEN ALTERNATIEF
Juist kinderen die al mishandeld, misbruikt, verwaarloosd en
getraumatiseerd zijn, moet je niet willen opsluiten en isoleren. Het
is een herhaling van hetgeen ze al kennen en waardoor ze in de
problemen zijn gekomen. Fier wilde een alternatief ontwikkelen de
gesloten jeugdzorg. Een alternatief dat hetzelfde beschermingsen veiligheidsniveau heeft als de gesloten jeugdzorg maar vanuit
heel andere principes werkt, namelijk: echt contact, nabijheid,
een warm pedagogisch leefklimaat waarin kinderen zich gezien
en gehoord voelen. Een omgeving waarin kinderen niet worden
opgesloten en geïsoleerd, een omgeving waarin wij er alles aan
doen om er voor te zorgen dat een kind niet wegloopt c.q. niet weg
wil lopen.

ANONIMITEIT EN GEHEIMHOUDING
In de vrouwenopvang wordt van oudsher het ‘geheime’ of
anonieme adres gebruikt om veiligheid en bescherming te bieden.
Maar het is niet meer van deze tijd en het is ook niet meer goed
mogelijk om een adres geheim of anoniem te houden. Als je iemand maar hard genoeg zoekt, vind je hem of haar. Vooral met de
moderne middelen van tegenwoordig is er geen houden meer aan.
Vaak worden de meest bedreigde vrouwen en meisjes het hardst
gezocht. Hun verblijfplaats kan getraceerd worden via bestanden
van de gemeentelijke basisadministratie, zorgverzekeraars, social
media etc. Daarom is een vernieuwend concept ten behoeve van
veiligheid en bescherming nodig.

DE-ESCALATIE
Bij geweld dat in familiaal verband plaatsvindt roept het plotse
linge vertrek, de onzekerheid én de vraag waar hun partner, kinderen of dochter eigenlijk zijn, bij de achterblijvers heftige emoties
op. Onze ervaring is dat het de-escalarend werkt als er direct de
eerste dag contact wordt gelegd en verteld wordt dat dochter
dan wel partner en kinderen veilig zijn. Iemand hoeft niet langer
te zoeken, de frustratie van de onwetendheid blijft uit. Ook de
boodschap dat we contact blijven onderhouden omdat we willen
ondersteunen bij het stoppen van het geweld en het vinden van
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een oplossing werkt heel goed. Want ook bij de plegers/achter
blijvers is vaak de behoefte dat het geweld stopt en niet de relatie.

ZOWEL DE PLEGER ALS HET SLACHTOFFER
BETREKKEN BIJ OPLOSSINGEN
Bij familiaal huiselijk geweld is het slachtoffer-dader perspectief
doorgaans niet toereikend. Zowel de pleger als het slachtoffer
hebben een rol in het ontstaan en voortbestaan van het geweld.
Daarnaast spelen ook culturele factoren een rol waardoor familie
leden en de sociale omgeving meestal een (impliciete) rol vervullen
bij het voortbestaan van het geweld. Geweld kan alleen blijvend
worden gestopt als slachtoffer én pleger (en eventueel de sociale
omgeving) actief betrokken zijn bij het stoppen van het geweld.
Dit is niet alleen het geval als mensen bij elkaar blijven maar ook
als zij uit elkaar gaan. Vaak zijn er kinderen in gezinnen, waardoor
partners ‘een levenslange relatie met elkaar hebben’. Het is in het
belang van kinderen dat ook gescheiden ouders zonder geweld
met elkaar kunnen omgaan en conflicten en irritaties niet over
de hoofden van kinderen uitvechten (al dan niet met fysiek en
psychisch geweld). Een plek als de Veilige Veste biedt de mogelijk
heid om ook de plegers uit te nodigen voor gesprekken en hulp te
bieden.

DE WERELD OP Z’N KOP
Het is het de wereld op z’n kop dat het slachtoffer er van alles
aan moet doen om niet gevonden te worden om bedreiging en
geweld te vermijden. Dit kan momenteel alleen door een vorm van
sociaal isolement: niemand mag ervan op de hoogte zijn waar een
meisje of vrouw (en haar kinderen) verblijven, er kan niemand op
bezoek komen en kinderen mogen geen vriendjes of vriendinnetjes
mee naar huis nemen etc. Het haalt hen letterlijk uit hun kracht.
Opsluiten en isoleren leiden tot hertraumatisering, verharden
en revictimisatie wat effectieve behandeling in de weg staat. In
de Veilige Veste zijn dierbaren welkom. Indien de veiligheid het
toelaat kunnen de kinderen en jonge vrouwen die er verblijven
contact blijven houden met hun eigen leefomgeving.

GEZOCHT
Voor de realisatie van het Veilige Veste-concept in
Rotterdam zoekt Fier investeringspartners. Partners die
enthousiast zijn en geloven in het concept van de Veilige
Veste. Partners die niet alleen gaan voor de opdracht
maar voor voor de inhoud. Wilt u een bijdrage leveren aan
de realisatie van de Veilige Veste II? Neem dan contact
met ons op.
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