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Hun verleden is niet hun toekomst 

Commissie Azough 

 

 

 

 



De Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie in 

Rotterdam is in oktober 2013 opgericht met de 

volgende partners: 

 

 



• GGD 

• Politie  

• Prostitutie maatschappelijk werk  

• Gemeente Rotterdam 

• Raad voor de Kinderbescherming 

• Jeugdbescherming  

• Stichting MEE,  

• Inrichting Roffa (Horizon / Fier 

Fryslan) 



Wat doet de Zorgtafel Mensenhandel en 

Prostitutie? 
 

Wij werken samen met diverse instanties in het belang van 

slachtoffers van loverboys/mensenhandel. 

 

Deze samenwerking is cruciaal in het voorkomen dat meisjes 

opnieuw slachtoffer van seksueel geweld of mensenhandel 

worden.  

 

De instelling van de zorgtafel helpt om de wereld van zorg en 

politie/justitie en de informatiekloof te overbruggen.  

 

De Zorgtafel probeert zorg te dragen voor een betere verbinding 

tussen de zorg- en de strafrechtketen, met als doel meer 

maatwerk mogelijk te maken voor slachtoffers mensenhandel.  



Grootste succes is dat 2 werelden bij elkaar 

zijn gebracht, namelijk de hulpverlening en de 

politie! 

 
De informatie uit het voortraject: intake en aangifte kan gedeeld worden 

met het vervolgtraject, de hulpverlening.  

 

Andersom kan informatie van het slachtoffer verkregen in het 

hulpverleningstraject gedeeld worden met het opsporingsteam.  

 

Belangrijkste van de ketensamenwerking is “vertrouwen”.  

 

Je moet als eerste investeren op vertrouwen en in de praktijk laten zien 

dat je dat waard bent.  

 

Als de hulpverlening een signaal afgeeft moet je dat serieus nemen als 

politie en samen afspreken wat er wordt verwacht/gedaan.  

 

 
 
 



 

 

De politie moet zich bewust zijn van de breekbare 

vertrouwensband die de hulpverlener vaak heeft met het 

potentiële slachtoffer.  

 

Samen een strategie bedenken is bijna altijd succesvol.  

 

De hulpverlening moet zich goed bewust zijn van de 

beperkingen van de politie, als er een slachtoffer uit de 

prostitutie wordt gehaald dan is de politie volledig afhankelijk wat 

opvang betreft.  

 

Ook de beperkingen van de opsporing zijn belangrijk om te 

weten voor de hulpverlening.  

 

Ook is het veel makkelijker om de verantwoording over de 

slachtoffers te delen over de diverse partners. Je verschuilen 

achter bureaucratie en/of privacyregelgeving is veel lastiger als 

je samen om de tafel zit en een probleem m.b.t. het slachtoffer 

bespreekt.  
 
 



Wij voelen als zorgtafel een gedeelde 

verantwoordelijkheid! 



Achtergrond informatie 

Al jaren neemt het aantal geregistreerde jonge 
slachtoffers van loverboys en mensenhandel toe. Volgens 
de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen Kinderen gaat het in 2009 om 63 
Nederlandse minderjarige (vermoedelijke) slachtoffers 
van mensenhandel, in 2013 is dit aantal gestegen naar 
165 kinderen en jongeren, voornamelijk meisjes. Bron: 
Commissie Azough 

 



Naast vrouwelijke slachtoffers zijn er ook 

mannelijke slachtoffers 



Geschat wordt dat er in Nederland circa 1500 

minderjarige jongens zijn die 

zich prostitueren.  

 

Ruilseks (seks in ruil voor geld, goederen of 

diensten) is in de ogen van veel jongens niet 

hetzelfde als prostitutie, maar dat neemt niet 

weg dat ruilseks met een minderjarige verboden 

is.  

 

Jongens en jonge mannen die zich prostitueren 

worden getypeerd aan de hand van de 

achtergronden en motieven voor hun seksuele 

gedragingen. Zo kiezen sommigen bewust voor 

deze vorm van ‘ruilseks’, maar een grote groep 

is ook slachtoffer.  

 

Zij hebben een problematische achtergrond, zijn 

vaak slachtoffer van seksueel misbruik of 

andere vormen van mishandeling en hebben 

geen plezier in deze vorm van seks, maar wel 

behoefte aan het geld (om te overleven) en de 

aandacht die klanten aan hen schenken. Voor 

het opsporen en voorkomen van deze vorm van 

jeugdprostitutie is nog te weinig aandacht. 



Vijf profielen van slachtoffers 



1 Faseproblematiek 

 

2 Zeer beïnvloedbare 

meisjes 

 

3 Getraumatiseerde meisjes 

 

4 Multi-problem 

 

5 Eergerelateerd 
 



Bedankt voor uw aandacht 

Vragen? 

 
 



http://www.hetccv.nl/dossiers/Mensenhandel 

 

http://www.hetccv.nl/dossiers/Mensenhandel/menu

toolbox/index 

 

http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/d

ossiers/loverboys/rotterdam---pilot-loverboys.pdf 

 

http://www.youtube.com/watch?v=a4Q7lgx-b54 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CY9-Ql4UvIU 

 

http://www.soaaids.nl/nl/node/8966  

 

http://www.nji.nl/nl/Actieplan-Hun-verleden-is-niet-

hun-toekomst.pdf 
 
 


