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‘Wat is jouw talent? Die vraag stellen 

we aan al onze cliënten. We kijken 

naar hun mogelijkheden en laten 

ze daarin groeien op verschillende 

levensterreinen, zoals school, sport, 

stages, vriendschappen en familie. 

Dat geeft zelfvertrouwen voor  

de toekomst.’ 

Christine Albers - Psychotherapeut

‘Bij Fier kijken we niet alleen naar 

welke problemen iemand laat 

zien, maar ook naar wat er onder 

zit. Waaróm is iemand depressief, 

angstig of boos? Door op deze 

manier te werken, kunnen we 

echt iets betekenen voor onze 

cliënten, ook op lange termijn.’  

Johannes Dijkstra - Teamleider 

Jongerenspoor en Chat met Fier

‘Zelfontplooiing mag! Waar zie je 

jezelf over vijf jaar en wat heb je 

daarvoor nodig? Daarover denken 

ze bij Fier met je mee. Ik leer 

bovendien ontzettend veel van 

mijn collega’s. Regelmatig loop 

ik even bij een ander team langs 

om wat andere invalshoeken op te 

doen. Het barst hier van de kennis!’ 

 

Daan Katoele - DHHG Casemanager

Fier biedt behandeling en 
begeleiding aan slachtoffers, 
plegers en getuigen van geweld 
in afhankelijkheidsrelaties, 
zoals loverboyproblematiek/
mensenhandel, huiselijk geweld, 
seksueel geweld en eergerelateerd 
geweld. Wij hebben locaties in 
Leeuwarden, Groningen, De Bilt, 
Den Haag en Rotterdam. 

Passie en ambitie, daar draait het 
om bij Fier. Voor onze kwetsbare 
cliënten zoeken we medewerkers in wie 
we diezelfde passie en ambitie herkennen. 
Hulpverleners die met een uitdagende 
doelgroep willen werken, op een unieke 
manier: integraal en holistisch. Wij bieden 
je een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen 
en waar je samen met je team en cliënten 
werkt aan trauma, trots en toekomst. Een 
baan waarin jij het verschil kunt maken.  
Ga jij met ons de uitdaging aan?

KIJK OP WWW.FIER.NL/WERKEN-BIJ-FIER  
VOOR ONZE ACTUELE VACATURES

EEN WERELD DIE BARST 
VAN DE KENNIS EN ERVARING

RUIMTE VOOR 
ZELFONTPLOOIING

AANDACHT VOOR 
HET HELE SYSTEEM

BIJDRAGEN AAN
 TOEKOMST

HART VOOR DE  
DOELGROEP

SAMENWERKING MET  
VERSCHILLENDE DISCIPLINES

Werken bij

MEER LEZEN OVER  
FIER EN HET 
HULPAANBOD?
KIJK OP:  
WWW.FIER.NL
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