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We doen dit samen

Mensenhandel, loverboyproblematiek, seksuele 
uitbuiting van jongeren zijn de vele benamingen 
voor een afschuwelijke en onaanvaardbare zaak. 
Nog te vaak worden jongeren en jongvolwassenen 
buiten het oog van de samenleving gedwongen 
tot onwenselijke handelingen onder erbarmelijke 
omstandigheden. Hier kunnen en mogen we onze 
ogen niet voor sluiten. Daarom werk ik samen 
met mijn collega-bewindslieden van Justitie en 
 Veiligheid, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en van Buitenlandse Zaken aan het programma 
Samen tegen mensenhandel. 
Gezamenlijk willen we dat uitbuiting stopt. 
We  willen slachtoffers van mensenhandel in 
 Nederland eerder in beeld hebben en ervoor 
zorgen dat ze hulp krijgen. Doel is dat slachtoffers 
weer de touwtjes in handen hebben als het over 
hun eigen leven gaat. 

Als professionals het verschil willen maken in 
het leven van een jongere die seksueel wordt 
uitgebuit blijkt dat soms een grote opgave. Uit 
signalen van hulpverleners, politie, Openbaar 
ministerie en  gemeenteambtenaren blijkt dat zij 
tegen  belemmeringen aanlopen en het niet altijd 
eenvoudig is om slachtoffers te helpen. Met deze 
concrete  signalen van professionals is de Expert-
groep aanpak loverboyproblematiek aan de slag 
gegaan. 

Sinds anderhalf jaar buigt de Expertgroep Lover-
boyproblematiek zich over complexe casussen. 

Hier bespreken professionals van zorginstellingen, 
gemeenten, meldpunten, de politie, het Openbaar 
ministerie en anderen disciplines een casus en 
zoeken samen naar oplossingen. De Expertgroep 
zoekt naar de menselijke maat, bespreekt ervaren 
belemmeringen en onderzoekt oplossingen via 
wegen die nog niet geprobeerd zijn. Door kennis en 
ervaringen te delen ontstaan alternatieve hande-
lingsperspectieven die in dit boek gebundeld zijn 
onder de noemer #het kan wel.  

In deze bundel staan de verhalen van professionals 
opgetekend. De gevonden oplossingen in de 
 verhalen bieden nieuwe perspectieven voor 
 slachtoffers, hulpverleners en beleidsmakers. 
De oplossingen leren ons ook wat het belang is van 
het samenbrengen van verschillende expertises. 
Alleen samen, kijkend vanuit verschillende experti-
ses en ervaringen, worden oplossingen gevonden. 

Iedere situatie en ieder slachtoffer is uniek en 
dat vraagt om flexibiliteit, inlevingsvermogen en 
maatwerk van een hulpverlener. Het is een mooie, 
maar ook moeilijke taak. Voor alle professionals die 
zich op het snijvlak van zorg en veiligheid inzetten 
om slachtoffers uit deze afschuwelijke situaties te 
halen, is dit boek. 
Ter inspiratie en steun.
U kunt het verschil maken, samen.

Hugo de Jonge
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorwoord
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Lian Smits
Bestuurder Sterk Huis

Uitbuiting is altijd een gevolg; je bent niet 
ineens zomaar slachtoffer van een loverboy. 
Vaak is er in je jeugd een giftige cocktail van 
problemen geweest, die maakt dat het risico 
om af te glijden groter is. Maak die cocktail 
 inzichtelijk en pak dat aan. “Gebruik big 
data en bestaande kennis”, stelt Lian Smits, 
bestuurder van Sterk Huis. “Zo voorkom je 
dat iemand in handen van zo’n rotpooier valt. 
Waarom gebruiken we big data wél om het 
leukste hotelletje te vinden via Booking.com, 
maar zijn we ineens bang het te gebruiken als 
het om de toekomst van onze kinderen gaat?”

“Bij ruim tachtig procent van de cliënten die wij 
opvangen, hadden we op jonge leeftijd al kun
nen zien dat zij een verhoogd risico lopen om 
in de hulpverlening te belanden. Wie in zijn of 
haar leven begint met een sociaaleconomische 
achterstand, wie opgroeit in een situatie waarin 
je ouders je niet echt zien, je geen onvoorwaarde

Het begint bij een slechte 
start in je leven

VROEGTIJDIGE SIGNALERING OP BASIS VAN DATA  
EN KENNIS MET VOORSPELLENDE WAARDE
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lijke aandacht krijgt en waarin zaken als geweld 
en misbruik gewoon zijn, is kwetsbaarder voor 
problemen op latere leeftijd.
Wij moeten leren en durven kijken naar onder
liggende oorzaken. Want als je die niet oplost, 
blijft dat in iemands systeem zitten en geeft die 
het door aan zijn of haar kinderen. En dan zijn wij 
feitelijk dus bezig de volgende generatie kwets
bare mensen op te laten groeien. In de zorg kijken 
we voornamelijk weg van oorzaken, tot iemand 
met grote problemen bij ons aanklopt. Dat kan en 
moet anders.

Naar een preventieve en 
 themagerichte aanpak
Ik ben ervan overtuigd dat de problemen die wij in 
onze praktijk zien, zijn te voorkomen door gebruik 
te maken van voorspellende data en beschikbare 
kennis. Wat kun je weten van de plek waar een 
kind geboren wordt en het naar school gaat? 
Ik heb het niet over problemen op individueel 
niveau. Kijk naar overkoepelende en collectieve 
oorzaken. Ben jij geboren in een beetje moeilijke 
buurt, waar veel sociale problemen zijn, waar 
het aantal uithuisplaatsingen hoog is, en je zit 
op een school waar veel kinderen zitten met een 
probleemachtergrond? Investeer dan om de hele 
school, elk kind op die school, een stevige basis te 
geven! Dan werk je preventief en themagericht.
Zo werken wij op een school met veel kinderen 
van OostEuropese arbeidsmigranten. Zij hebben 
een taalachterstand en komen na school alleen 
thuis omdat hun ouders zich te pletter werken. 
Zou je nou van die school niet een stimuleren
de omgeving kunnen maken met een aantal 
zeventotzevendagen? Dat is toch beter dan 
wachten tot kinderen uitvallen omdat ze in de 
problemen komen? Bouw aan de voorkant, zo 
kun je af van wat we nu meestal doen in de zorg: 
 individuele, probleem gestuurde hulp bieden 
omdat het dikke ellende is.
Veel thema’s die kinderen kwetsbaar maken, 
hebben meer te maken met waar je geboren 
wordt, dan met het feit dat je een slecht kind 

zou zijn. Slechte kinderen bestaan niet. Laatst 
zei een gynaecoloog tegen mij: je postcode is 
belangrijker dan je genetische code als het gaat 
om de kansen die je hebt in het leven. En dat is 
waar; veel  ‘probleemkinderen’ die wij binnen
krijgen,  hebben ouders die het zelf al niet zo goed 
 getroffen hadden.

Het ethische vraagstuk
Wij hebben het programma Smart Start opge
richt. Wat kun je weten over de omgeving waarin 
een kind opgroeit? Data die beschikbaar zijn bij 
het CBS, maar ook bij woningbouwcorporaties, 
gemeente, politie en welzijnsorganisaties. Ont
wikkel vervolgens algoritmes waaruit je afleidt op 
welke plekken de kans op problemen groter zijn. 
Heb je een wijk met veel vaders die in de gevan
genis zitten en moeders die bij de GGZ lopen? Die 
combinatie geeft je honderd procent kans op een 
ticket naar de jeugdzorg. En als je dat nou weet, 
ga dan op collectief niveau sturen op een goede 
ontwikkeling voor iedereen. Zorg voor samenwer
kende teams van onderwijs, welzijn en zorg. En 
herken die eerste signalen van zaken als kinder
mishandeling en uitvalgedrag. Daarmee help je 
iedereen vooruit.

Maar met die aanpak zetten we wel een grote roze 
olifant in de kamer. Is het ethisch verantwoord 
wat we doen? Dat is altijd de eerste reactie die ik 
krijg als ik vertel over Smart Start. En natuurlijk 
ontmoet ik veel koudwatervrees, want zou ik, 
zonder dat jij het doorhebt, iets weten over jouw 
situatie? Dat is nooit zo: er zijn geen individuele 
gegevens. Ik stel ook altijd de wedervraag: vind 
jij het wel ethisch verantwoord dat we willens en 
wetens kinderen in jouw wijk naar de gallemiezen 
laten gaan? Want dat is wat we doen als we hier 
geen gebruik van maken.

Wij moeten het lef hebben met elkaar de bekende 
risico’s onder ogen te zien en niet te wachten tot 
die risico’s echt problemen geworden zijn. Met de 
inzet van data en wetenschappelijke, inhoudelijke 

kennis door het gebruik van new design thin
king werken we aan een ander type oplossingen. 
Dat doen we met ouders, consultatiebureaus en 
organisaties die opereren in de wijk. Het is een 
andere manier van denken, waarbij het nooit gaat 
over individuele kindprofielen maar altijd over 
collectieve gegevens. Wij werken samen met Cen
tER Data, een onderzoeksinstituut dat voldoet aan 
de hoogste privacystandaarden. Het is onmogelijk 
dat we gegevens op tafel krijgen die te herleiden 
zijn tot een individu. 

Veilige ontwikkeling
Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Ook de 
grootste boef en ook de moeder die moeite heeft 
haar kind op te voeden. Sluit aan op die positie
ve gedachte. Werk je Smart Start, dan zeg je: wij 
weten dat er veel speelt in deze buurt, dus we 
zorgen ervoor dat kinderen hier ook de beste kans 
krijgen op een goede ontwikkeling. En ik denk dat 
je mensen dan pas echt serieus neemt. Laat je een 
zwakbegaafde moeder in haar eentje voortmodde
ren of help je haar? Als je haar helpt, is het signaal 
niet: jij kunt het niet. Dan zeg je: we snappen dat 
je het moeilijk hebt en we helpen je in je kracht 
te blijven. Dan geef je het kind pas echt een kans, 
in plaats van te wachten tot de ellende om de 
hoek komt kijken die we allang hadden kunnen 
bedenken.
In de eerste duizend dagen van je leven wordt de 
basis gelegd onder de rest van dat leven. Zonder 
die eerste stevige basis ontbeer je een gevoel van 
eigenwaarde. Ben je eerder onzeker en gekwetst. 
Je bent een simpel slachtoffer voor die etters die 
foute bedoelingen met je hebben. Wij kregen een 
meisje binnen dat als bijbaantje auto’s waste. In 
hotpants. Ik kan je verzekeren dat dat foute boel 
is. En dat soort risico’s ontstaan niet in één keer. 
Er is niemand geweest in haar leven die dacht: 
klopt het wel wat hier gebeurt?

Proefprojecten
Natuurlijk vangen wij slachtoffers warm en veilig 
op, bieden we deskundige behandeling en zorgen 

we dat je weer naar school gaat. Maar het is hulp 
aan mensen met heel veel blauwe plekken diep 
vanbinnen. Wij moeten die blauwe plekken willen 
voorkomen, maar wij hebben de zorg ingericht als 
een schot hagel op de wereld. Met big data ga je 
zien waarop je moet investeren om effectieve hulp 
te organiseren.

We voeren proefprojecten uit met Smart Start op 
een school, een consultatiebureau, een vestiging 
van de voedselbank en een integraal kindcentrum. 
Afgebakende groepen, waarbinnen we bekende 
informatie verzamelen en combineren. Hoeveel 
koop en huurwoningen zijn er, wat is het gemid
delde inkomen, hoeveel uithuisplaatsingen zijn 
er en wat is de gemiddelde gezinssamenstelling? 
Feitelijke basisinformatie uit bestaande openbare 
databases, zoals CBSmicrodata. Wat we willen is 
slimme algoritmes ontwikkelen, waarmee we de 
meest giftige cocktails in zo’n wijk gaan zien. Zo 
weten we dat de combinatie van tienermoeder in 
een huurhuis zonder werk of partner een risico 
is voor de ontwikkeling van kinderen. Op basis 
van wetenschappelijke kennis zijn we nu in staat 
die risicofactoren te vertalen we naar concrete, 
meetbare resultaten: minder uithuisplaatsingen, 
minder kinderen naar het speciaal onderwijs, 
betere citoscores.

Winst
Concrete resultaatmetingen zijn er nog niet, maar 
de samenwerking in teams werkt! Voorbeeld: als 
de politie ’s nachts een inval doet bij een gezin, 
geeft zij een signaal naar de directeur van de 
school. Zo weet de school wat er aan de hand is 
en is ze in staat het kind te steunen. En die school 
met kinderen van arbeidsmigranten: daar gaan 
geen kinderen meer naar logopedie, maar biedt 
de school in plaats daarvan extra taalonderwijs 
aan. Simpele oplossingen die uiteindelijk leiden 
tot minder grote problemen op latere leeftijd in 
de ontwikkeling van het kind. Ik zie de winst wel.”
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Vroegtijdige signalering op basis van 
data met voorspellende waarde

De expertgroep loverboyproblematiek 
onderkent dat het gebruik van big data 
kansen oplevert om problemen te 
voorkomen.

• Door data, kennis en ervaring 
te koppelen, kun je vroegtijdig 
 signaleren en ondersteunen.

• Werk niet individueel en 
 probleemgestuurd maar collectief 
en preventief.
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André Vervooren
Directeur veiligheid gemeente Rotterdam

Als directeur Veiligheid is André Vervooren 
verantwoordelijk voor de portefeuille openba-
re orde van de burgemeester van Rotterdam. 
Hij merkt dat ontwikkelingen rond de privacy-
regels, waaronder een aantal rechterlijke uit-
spraken, het steeds lastiger maken informatie 
te delen met andere partijen in de stad. Zo 
wordt de aanpak van illegale seksinstellingen 
bijvoorbeeld gedwarsboomd. Vervooren laat 
het daar echter niet bij zitten.

“In Rotterdam zijn we al lange tijd bezig met de 
problematiek van loverboys, of breder gesteld ille
gale prostitutie. Mede omdat ook in het verleden 
bestuurders van de stad zich dit onderwerp aan
getrokken hebben. Inmiddels is het beleidsmatig 
goed belegd, bijvoorbeeld in ons veiligheidspro
gramma, zorg en preventiebeleid en de aanpak 
ondermijning. Wat daarbij wel een belangrijk is 
om in de gaten te houden: dit is een probleem op 
het gebied van veiligheid én van zorg. Het is dus 

‘Wij weigeren ons erbij neer 
te leggen dat we niet zouden 
kunnen helpen’

INFORMATIE DELEN ONDER DE 
VERNIEUWDE PRIVACYREGELGEVING
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‘Het vergiftigt wijken als we niets doen en het 
 bevordert de illegale economieën in de stad; die 

 verrotting moeten we met elkaar aanpakken’

de kunst in goede onderlinge samenwerking te 
blijven werken aan een effectieve aanpak. In dat 
kader vind ik het goed te zien dat er in het kabinet 
RutteIII extra aandacht is voor de aanpak van 
mensenhandel en de loverboyproblemen.
Ik merk verder dat iedereen die met dit onderwerp 
bezig is, persoonlijke verontwaardiging heeft. Zo 
van: het kan toch niet dat we dit laten bestaan?! 
Toch merken we dat het opzetten van een goede 
en effectieve aanpak van het probleem een pad vol 
heuvels en barrières is. Een van die heuvels is het 
delen van informatie.

Het aantal mensen dat zich meldt aan de balie van 
gemeente, politie of Openbaar Ministerie om daar 
te vertellen dat ze slachtoffer zijn van illegale pros
titutie of mensenhandel, is erg beperkt. Dit zijn bij 
uitstek haaldelicten: je moet illegale prostitutie 
en mensenhandel zelf opsporen. Daarbij ben je 
afhankelijk van de signalen die je kunt opvangen. 
Signalen die vaak heel subtiel zijn. En als je dan al 
een signaal opvangt, is het nog maar de vraag wat 
je daarmee kunt doen.
Aan de ene kant is dat logisch. Wij leven in een 
rechtsstaat en niet in een bananenrepubliek, dus 
het recht op privacy is erg goed geregeld. Dat heeft 
wel gevolgen: je mag niet zomaar in allerlei syste
men vastleggen dat iemand werkt als prostituée. 
Om dit tastbaar te maken, kan ik een voorbeeld 
geven. In een straat doet de politie een inval in 
een huurwoning, waarover vaker klachten kwa
men uit de buurt. Dat blijkt een illegale seksin
stelling te zijn, waar dames tegen hun wil werken. 
Denk je in hoe dat gaat: die dames moeten onder 
erbarmelijke omstandigheden werken, staan 
onder streng toezicht zodat ze niet ontsnappen en 
al hun bezittingen zitten in een klein koffertje dat 

in de hoek van hun kamer staat. Als wij een inval 
doen, is de buurt blij dat er iets wordt gedaan. 
Maar wij mogen een woningcorporatie in principe 
niet informeren, zodat ook zij kunnen optreden. 
In het ergste geval zet de huurder al de volgende 
avond andere dames in de woning. Dan begint het 
circus opnieuw. De enige uitzondering hierop: de 
woningcorporatie aanschrijven op grond van een 
handhavingstraject.
En dat is de andere kant van deze medaille. Je kunt 
nog zo persoonlijk betrokken en maatschappelijk 
verontwaardigd zijn, de regels die gelden in onze 
rechtsstaat maken het ons soms heel lastig om 
ons werk effectief te doen. Ook als je dit soort 
ernstige uitwassen wilt aanpakken.

Stevige besluiten
Ik noemde al de aandacht die het kabinet aan dit 
onderwerp besteedt. Ik vind het mooi te zien dat 
ze in Den Haag zeggen: het aantal acties en plan
nen dat bedacht is, staat. Maar zullen we proberen 
een aantal casussen droog te koken om te zien 
of die acties en plannen echt werken? Vervolgens 
kunnen in Den Haag stevige besluiten genomen 
worden. Niet om de held te spelen, maar juist 
om te zien of op basis van een interventie in een 
specifieke casus het systeem aan te passen is en 
hopelijk beter gaat functioneren.
Een zo’n casus is die van de illegale seksinstellin
gen: wat in die panden gebeurt, accepteren wij 
niet, maar de oplossing om een streep door deze 
illegale praktijken te zetten, is er nog niet. Ik weet 
net zo goed als ieder ander dat misstanden in de 
seksindustrie nooit helemaal zullen verdwijnen, 
Waar het kan, willen we criminele uitbaters toch 
effectief de pas afsnijden. Aan ons en de politie de 
taak alert te zijn op de informatie die we kunnen 

verzamelen over panden. Daarna is de vraag: hoe 
kunnen we die informatie doorzetten naar andere 
partijen?
Die vraag is ingewikkelder geworden sinds de 
nieuwe privacywetgeving ingevoerd is. Ook hier 
weer: we weigeren ons erbij neer te leggen dat we 
dames die zich in deze omstandigheden bevinden, 
niet kunnen helpen. Daarom hebben we in de stad 
een zorgtafel opgezet. Daar kunnen we complexe 
zorgproblemen bespreken. We zitten met politie 
en zorginstellingen aan tafel en bespreken concre
te zaken van meisjes en jongens die ontsporen en 
in handen – dreigen te – vallen van verkeerde ty
pes. We kunnen van hieruit hulp organiseren om 
degenen die zich in de meest penibele situaties 
zitten, te bevrijden. Maar het onderliggende pro
bleem kunnen we hier dus niet bespreken. Weer: 
omdat we die informatie niet mogen delen.

Concrete maatregelen
De expertgroep die het ministerie van Volksge
zondheid, Welzijn en Sport opgericht heeft, stelt 
ons nu in staat om in ieder geval dit probleem te 
bespreken. Dat is sowieso fantastisch, want daar 
aan tafel hoor je hoe andere gemeenten met deze 
problematiek omgaan. En soms zit er iemand aan 
tafel die net op een andere manier naar de zaak 
kijkt. Dat levert ons weer inzichten op, die wij in 
onze eigen gemeente kunnen gebruiken.
Deze ellende vindt plaats op plekken in onze stad 
waar mensen in anonimiteit leven en waar zij 
onder de radar proberen te blijven. Maar het ver
giftigt wijken als we niets doen en het bevordert 
de illegale economieën in de stad. Die verrotting 
moeten we met elkaar aanpakken.
En daarmee bedoel ik ook met andere gemeenten. 
We zijn op een andere manier in gesprek geraakt 
met elkaar over oplossingen die zij en wij  hebben 
bedacht. Zo hoorden we in de expertgroep over 
een convenant dat de gemeente Amsterdam 
heeft opgesteld, waarmee zij onder bepaalde 
 voorwaarden wél informatie kunnen delen. Wij 
kijken nu of zoiets ook in Rotterdam kan werken.
Verder beschikt de burgemeester over bestuur

lijke middelen om in de illegale prostitutie op 
te treden tegen partijen die dit mogelijk maken 
én overtreders. Dat gaat om dwangsommen aan 
verhuurders of makelaars en sluiting van illegale 
 seksinrichtingen. Verder kan een corporatie onder 
voorwaarden wél geïnformeerd worden: als  sprake 
is van misstanden in een corporatiewoning. 
Hiermee stellen we haar in staat maat regelen te 
nemen.

Maar het blijft een mijnenveld. Neem onze 
gesprekken met Amsterdam. Wij praten over con
venanten die zij gesloten hebben met betrokken 
instanties om zo goed mogelijk samen te werken, 
maar we kunnen niet tegen elkaar vertellen welke 
pandjes we gesloten hebben en welke makelaars 
daarachter schuilgaan. Inmiddels voelen we ons 
gesteund door de aandacht die er landelijk geko
men is voor de problemen rond illegale prostitutie 
en loverboys. Dat heeft echter nog niet geleid tot 
een verandering in onze informatieuitwisseling. 
Soms worden we daar een beetje suf van, want er 
wordt vanuit Den Haag verwacht dat wij een stap 
naar voren zetten en verontwaardigd zijn. Maar als 
wij onze rol willen pakken als gemeente, zijn we 
met handen gebonden.

Bestuurlijke steun
Dit is een fluïde markt. Wij hebben het gezien: 
wij sluiten een pand en de dames worden per taxi 
naar een buurgemeente vervoerd waar ze in een 
pand van dezelfde huurder geplaatst worden. Wij 
kunnen vervolgens niks meer doen, omdat het 
probleem naar een andere gemeente verschoven 
is. En dan mogen we ook nog eens niets zeggen 
tegen onze buurgemeente!
De balans tussen recht en privacy blijft lastig zoe
ken. Wij hebben gelukkig steun van ons bestuur 
om, zeker als het de spuigaten uitloopt, te kiezen 
voor het belang van slachtoffers. Maar dat is indi
viduele hulp. De personen die deze meiden pros
titueren… dat is nog altijd een ander verhaal. Toch 
geloof ik dat we een oplossing gaan vinden. Dat is 
wat mij en mijn mensen gemotiveerd houdt.”
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Informatie delen onder de 
 vernieuwde privacyregelgeving

De expertgroep loverboyproblema-
tiek ziet mogelijkheden om, ondanks 
de vernieuwde privacyregels, toch 
i  nformatie te delen in de strijd tegen 
illegale prostitutie.

• Werk samen met andere  gemeenten 
om van elkaar te leren hoe 
 informatie uit te wisselen

• Via convenanten is het mogelijk 
voorwaarden te vinden waaronder 
je wel informatie mag uitwisselen

• Vind balans tussen het recht 
op  privacy en het recht op 
 bescherming: het recht op privacy 
is een groot goed, maar slachtoffers 
hebben ook recht op bescherming. 
Zoek een balans tussen deze twee 
rechten via juridische kaders.
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Saskia de Klerk
Officier van justitie, portefeuillehouder 
 mensenhandel

Officier van Justitie Saskia de Klerk was lang 
coördinerend jeugdofficier en was betrokken 
bij de start van de Top600-aanpak in Amster-
dam, gericht op de 600 mensen in de stad die 
relatief veel misdaden met hoge impact voor 
de slachtoffers plegen. Toen zij portefeuille-
houder mensenhandel werd, schrok ze van het 
aantal en de ernst van de signalen die voorbij-
kwamen. “Bovenal schrok ik van het feit dat 
die zorgelijke signalen bijna nooit omgezet 
werden in concrete informatie die kon leiden 
tot een opsporingsonderzoek.”

“Als portefeuillehouder mensenhandel sluit ik 
 regelmatig aan bij het overleg van zorginstel
lingen en de politie. Daar worden signalen over 
 mensenhandel besproken, zowel voor gevallen 
jonger dan als ouder dan achttien jaar. Ik schrok 
van het aantal signalen van loverboysituaties dat 
besproken werd en vooral van de ernst ervan. 
Opvallend was dat deze zorgelijke signalen 

‘Kijk naar de sociale kringen 
rond potentiële slachtoffers’

INTENSIEVE SAMENWERKING POLITIE,  
OM EN ZORG LEIDT TOT BETERE RESULTATEN
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‘Door met elkaar op te trekken, krijgen wij een veel 
beter beeld van wat er in buurten, op scholen en in 

gezinnen speelt rond mogelijke daders’

bijna nooit omgezet konden worden in concrete 
informatie. Een van de redenen is dat meisjes en 
jongens die slachtoffer worden van een loverboy, 
hiervan bijna nooit aangifte doen.
Daar zijn allerlei redenen voor, maar een van de 
belangrijkste is dat zij denken geen slachtoffer 
te zijn. ‘Ik heb er toch mee ingestemd’, is het 
antwoord dat ik vaak hoor als ik met mogelijke 
slachtoffers in gesprek raak. Natuurlijk begint het 
vaak met een relatie die normaal lijkt voor hen, tot 
dat vriendje een keer vraagt of je seks wil hebben 
met iemand tegen betaling. Dat eindigt in de 
situatie waarin het meisje of de jongen niet meer 
kan of mag stoppen.

Grijs gebied
Situaties van uitbuiting ontstaan in een grijs ge
bied waar de scheidslijn tussen mensenhandel en 
een zedendelict eerst nog diffuus is. Dat betekent 
ook dat er aan de kant van hulpverlenende in
stanties, van zorginstellingen tot de politie, goed 
samengewerkt moet worden en een goede afstem
ming moet plaatsvinden tussen de professionals. 
Zeden en mensenhandel zijn niet twee gescheiden 
gebieden, zeker niet in dat grijze gebied waar de 
eerste tekenen van uitbuiting zichtbaar worden. 
Als wij goed samenwerken, is het risico minder 
groot dat er zaken tussen wal en schip belanden.

Sociale cirkels
Om die samenwerking te bevorderen, heeft het 
Openbaar Ministerie in Amsterdam de Cirkel Coa
litie opgericht. Deze Cirkel Coalitie is een netwerk 
van lokale initiatieven én de veiligheidsketen, 
gericht op het sterker maken en benutten van 
sociale cirkels rond risicogroepen. De partners 

in de coalitie zijn ervan overtuigd dat potentiële 
daders niet uit hoeven te groeien tot werkelijke 
daders als zich rond de potentiële slachtoffers een 
kring bevindt van zelfbewuste(re) ouders, zusjes 
en broertjes, vriendinnen en docenten.
Wij vinden het noodzakelijk om bij het terugdrin
gen van criminaliteit onze eigen strafrechtelijke 
rol als OM te combineren met die van anderen en 
zo elkáár te versterken. Dat is de reden dat we met 
deze coalitie gestart zijn. Hierin treden wij op als 
verbinder, wegwijzer, inspirator en facilitator. De 
coalitie is een beweging zonder institutionele en 
bureaucratische gedachten. Officiële doelstellin
gen zijn er niet, maar we beschikken wél over een 
uitgekiende strategie om dit initiatief verder te 
laten groeien.

Betere aansluiting op de doelgroep
Daarmee is de coalitie een informeel netwerk en 
volgens ons is dat een manier van samenwerken 
die grote waarde heeft. Op lokaal niveau legt 
het OM al langer contact met andere initiatie
ven en dat zijn wel vaker informele settings. Ik 
zie dat deze initiatieven vaak beter in staat zijn 
gemeenschappen die veel daders opleveren, te 
bereiken dan de traditionele en vaak veel forme
lere partijen. Leden van een informeel initiatief 
winnen vaak snel en makkelijk vertrouwen binnen 
een gemeenschap. Zij spreken de taal, kennen de 
cultuur met de bijbehorende normen, waarden, 
gebruiken en gevoeligheden, en beschikken over 
enorme wilskracht om ‘hun’ mensen vooruit te 
helpen. Die maatschappelijke realiteit in een spe
cifieke gemeenschap is uiteindelijk bepalend voor 
onze werkwijze. Door met elkaar op te trekken in 
de Cirkel Coalitie krijgen wij een veel beter beeld 

van wat er in buurten, op scholen en in gezinnen 
speelt rond mogelijke daders. Daarmee zijn we 
vervolgens in staat om beter in te schatten of de 
inzet van het strafrecht de gewenste impact heeft.

De positieve effecten van samenwerking in de 
Cirkel Coalities zijn talrijk. Zo werken wij in Rot
terdam met Reclassering Nederland en koffiebran
derij annex café Heilige Boontjes om jongvolwas
senen, die onder toezicht staan, werkervaring aan 
te bieden. En in Den Haag is er Oumnia Works, een 
educatief empowermentprogramma voor en door 
moslimmoeders die ook spreken met het parket 
Den Haag om kennis te delen over wat er speelt in 
de Schilderswijk. De stichting Al Amal bevordert 
participatie van kwetsbare groepen in Rotterdam 
en Utrecht en is in gesprek met het parket Utrecht 
om op het terrein van Jeugd, Gezin en Zeden 
beter samen te werken. En in Amsterdam werken 
we met Reclassering Nederland en twee coaches 
uit de coalitie samen om in het gezin van een 
jongvolwassene die onder toezicht staat, coaching 
te starten gericht op de vrouwen in het gezin: 
moeder, zus, tantes.

Succes door samenwerking
Allemaal mooie initiatieven die ook aantoonbaar 
effect hebben op het risico om slachtoffer te 
worden van een loverboy, of om te voorkomen dat 
potentiële daders de fout in gaan. Dat laat onverlet 
dat er nog altijd meisjes en jongens slachtoffer 
worden. Bij hen is het vooral zaak ze te laten 
inzien dat ze slachtoffer zijn, zoals ik eerder al 
aangaf. Dat kost vaak tijd. Bouw een vertrouwens
band op met hen die potentieel het grootste risico 
lopen slachtoffer te worden – meiden in jeugdin
stellingen. Maar de politie moet ook anders gaan 
opsporen: door te kijken naar de omgeving van 
potentiële slachtoffers. Dat kost meer capaciteit 
en er is geen garantie op succes.
De kans van slagen neemt wel toe als zorg, politie 
en OM samenwerken. Van zorginstellingen vraagt 
dit bereidheid concrete informatie aan te leveren. 
Maar als iemand, van wie de zorg toevertrouwd is 

aan jou, in gevaar is, mag je echt wel informatie 
delen met ons. Doen we dat goed, dan kunnen 
we ook successen boeken. Zo was er een meisje 
dat kampte met gedragsproblemen en op een 
dag wegliep uit de jeugdinstelling waar ze zat. 
Op straat kwam ze in contact met twee meiden 
die haar drugs gaven en meenamen naar een plek 
waar ze seks had met voor haar onbekende man
nen. In dit geval was het heel erg belangrijk naar 
de omgeving van het meisje te kijken, want zo is 
zij ook weer teruggevonden.
Zij was op het moment dat dit plaatsvond min
derjarig en er is intensieve 24uurs begeleiding 
opgezet voor haar via het Actiecentrum Veiligheid 
en Zorg. Inmiddels gaat het een stuk beter met 
haar. Dat is een voorbeeld van een goede samen
werking tussen zorg, politie en OM waardoor 
we het slachtoffer snel konden helpen. Maar dat 
soort succesverhalen zijn nog zeldzaam omdat 
goede samenwerking een taai proces is. Er zijn 
echter kansen genoeg: zo werken de teams op 
zeden en mensenhandel sinds kort samen als een 
zaak in een vroeg stadium onder onze aandacht 
komt en we nog niet weten welke kant het op zal 
gaan: een zedenzaak of een zaak van mensen
handel. Door samen te kijken en scherp te zijn, 
verdwijnt zo’n zaak niet van de radar. Ook zijn we 
nu in gesprek met zorginstellingen om een top5 
te maken van meisjes waar de meeste zorgen om 
zijn. Hen kunnen we helpen in een aanpak die lijkt 
op de Top600aanpak voor plegers van misdaden 
met een hoge impact. Zoek elkaar op en leer van 
 succesvolle aanpakken op andere terreinen. Het 
zijn soms kleine stapjes, maar elke stap vooruit is 
er eentje in de goede richting.”
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Intensieve samenwerking politie, OM 
en zorg leidt tot betere resultaten

De expertgroep loverboyproblema-
tiek ziet uit praktijkvoorbeelden dat 
een intensieve samenwerking tussen 
politie, Openbaar Ministerie en zorgin-
stellingen leidt tot betere resultaten in 
de bestrijding van mensenhandel en 
uitbuiting.

• Werk samen in informele structuren 
om beter aan te sluiten op de bele-
vingswereld van potentiële slachtof-
fers en daders

• Maak verbinding tussen zorg, politie 
en OM om te voorkomen dat zaken 
tussen wal en schip raken

• Kijk naar de sociale cirkels rond 
potentiële slachtoffers om hen zo 
beter te kunnen helpen en te voor-
komen dat ze afglijden en daad-
werkelijk slachtoffer worden
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Anke van Dijke
Lid raad van bestuur Fier

Gespecialiseerde zorg op alle terreinen, 
geïntegreerd en toegespitst op de persoon 
aangeboden. En bij diegene niet alleen kijken 
naar wat ze nodig heeft, maar ook naar wat 
er met haar gebeurd is. Zo richt Fier haar hulp 
aan slachtoffers van loverboys in. Anke van 
Dijke, lid van de raad van bestuur: “Daarbij 
is screening essentieel, want dat geeft je een 
compleet beeld van iemand. Alleen dan kun je 
de hulp effectief en persoonsgericht maken.”

Samen met Linda Terpstra vormt Van Dijke 
het  bestuur van Fier, een organisatie die ooit 
 begonnen is als blijfvanmijnlijfhuis. “Wij 
vingen 33 moeders met hun kinderen op en we 
hadden zes bedden voor loverboyslachtoffers. 
Toen ik begon, zag ik veel herhaling. Wat zo mooi 
intergenerationele overdracht heet: moeders 
die als kind met hun eigen moeder ook al in zo’n 
blijfvanmijnlijfhuis gezeten hadden. Ook zagen 
we slachtoffers van uitbuiting die bij herhaling 

‘Wij moeten beter zijn dan 
die loverboy, dat foute 
vriendje’

GOEDE SCREENING VOOR INTEGRALE ZORG
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terugkwamen in de opvang. Wij zijn in gesprek ge
gaan met de zorgverzekeraars en de GGZ voor een 
erkenning. Opvang alleen is niet voldoende om 
de neerwaartse spiraal te doorbreken waarin de 
slachtoffers zitten en waardoor zij van crisis naar 
crisis vallen. Wij wilden alles aanbieden, zonder 
het bijbehorende label te hebben. De  meiden die 
wij helpen, hebben zoveel soorten hulp nodig; 
daar kun je niet één vlaggetje op zetten en dan is 
het geregeld. GGZ, jeugdzorg, psychische hulp, 
forensische zorg, wet langdurige zorg, de rege
ling medische kosten asielzoekers. Noem het en 
we bieden het aan. En weet je, dat is bijna niet te 
doen, want we moeten aan achterlijk veel regels 
voldoen en om de tien jaar gaat het in een van die 
sectoren weer allemaal helemaal op de schop .”

Screening
Buitengewoon belangrijk bij het aanbieden van 
die mix van hulp, is een goede screening van de 
meiden, die binnenkomen bij de zorginstelling. 
Wil je veiligheid bieden, trauma’s behandelen 
én de problemen aanpakken die ten grondslag 
liggen aan de situatie waarin zij zitten, dan moet 
je integrale zorg bieden en weten wie je tegenover 
je hebt, stelt Van Dijke. “Sommige kenmerken zien 
we vaker: deze meiden komen uit een achter
standssituatie. Ze kunnen op school niet meeko
men en vallen buiten de groep. Dus ze hebben het 
thuis, op school en sociaal niet leuk.
Daar komt bij dat er een trauma is. Een deel heeft 
vroegkinderlijk trauma – misbruik, verwaarlozing 
of mishandeling voor hun zesde levensjaar – of er 
is sprake van bijvoorbeeld verkrachting aan het 
begin van de pubertijd. Meiden spreken daar niet 
over; dat noemen we selfsilencing. In de tussen
tijd gaan ze wel afwijkend gedrag vertonen. Ik 
noem dat de veenbrand, zo’n vuurtje dat onder
huids woekert maar er ineens als een laaiend vuur 
een keer uit knalt. Maar terwijl dat door ettert, 
is er van alles mis. Zo hebben we hier recent een 
meisje binnengekregen. Zij werd doorgestuurd 
vanuit een kliniek voor eetstoornissen. De vraag 
van de kliniek: ‘Willen jullie het nog eens probe

ren?’ En wij komen erachter dat zij al die tijd dat 
ze in die kliniek zat, stelselmatig is verkracht door 
een groep jongens bij haar in de buurt. Seksueel 
misbruik is een sloopkogel voor de ontwikkeling 
van kinderen, zo zei emeritushoogleraar preven
tie en hulpverlening inzake kindermishandeling 
Francien Lamers het ooit. En zo is het ook, maar 
het gekke is, dat we er nooit naar vragen.”

Alles wat die meiden willen, is contact, ergens bij 
horen. “Als dan de secundaire geslachtskenmer
ken om de hoek komen kijken, worden ze interes
sant voor jongens, mannen, opa’s, en dan sluiten 
ze zich aan bij deviante groepen en kunnen in de 
ban raken van verkeerde vriendjes. En dan glijden 
ze nog verder af.
Nou is screening zo belangrijk, omdat je de volle
dige situatie in kaart moet zien te brengen voordat 
je adequate hulp kunt bieden. Buiten aspecten 
die we vaker terugzien, is elke situatie ook weer 
anders. Screen je niet goed, dan ben je sympto
men aan het bestrijden en bied je geen structurele 
oplossing.”

Tegenwerking
We hebben onze mond vol van adequate, integrale 
hulp, maar volgens Van Dijke is dat soms vechten 
tegen de bierkaai. “Het wordt ons moeilijk ge
maakt. Wij kiezen niet voor een standaardaanpak, 
doe ons één pot en dan verantwoord ik heus wel 
waaraan we het geld besteden. Dan kunnen we die 
zo gewenste adequate hulp bieden en deze meiden 
echt helpen.
Neem een bizar voorbeeld: volgens ons is goede 
scholing onderdeel van het bieden van goede 
zorg omdat we kinderen anders hun toekomst 
ontnemen. Maar scholen werken vaak tegen, 
vanwege een perverse prikkel in het systeem. Zij 
worden gekort op hun budget als leerlingen hun 
diploma niet halen. Dus willen zij geen kinderen 
met een problematisch verleden in de schoolban
ken. Die vormen een financieel risico in de ogen 
van scholen. Wij werken intensief samen met het 
onderwijs: meiden kunnen op ieder niveau onder

wijs volgen. Daar hoort stage ook bij. We hadden 
laatst een meisje dat na twee dagen teruggestuurd 
werd. Het commentaar: ze had een grote bek. Ik 
zeg: ‘Dat is niet gek. Zij vertrouwen volwassenen 
niet zomaar, ze zijn zó vaak door volwassenen in 
de steek gelaten, en hebben een houding van: wie 
ben jij dat je mij zegt wat ik moet doen?’ Ook hier 
geldt: dat is een kwestie van screening. Als je de 
achtergrond van die meiden goed kent, weet je 
waarom zij zich zo gedragen. Bied je op basis van 
die screening goede begeleiding, dan voorkomen 
we dat zij een nieuwe faalervaring hebben tijdens 
het opbouwen van hun toekomst.”

Eerst de basis
“Wij beginnen bij de basis: het leer en leefklimaat 
moet op orde zijn”, licht Van Dijke toe. “Dat is 
óók behandeling. Je basis is een veilig, warm en 
liefdevol klimaat, waar meiden zich gezien voelen. 
Wij krijgen kinderen uit de gesloten jeugdzorg, 
die zeggen dat ze alleen met hun achternaam of 
met hun kamernummer werden aangesproken. 
Hoe krijg je contact met een meisje als je haar zo 
benadert?! Bied een basis, ga dan onderzoeken 
wie die meid is, wat haar triggers zijn en wat haar 
problemen zijn. Maar vraag haar ook waar ze goed 
in is, wat haar dromen zijn. En pas dán ga je een 
definitief behandelplan opstellen. Maar in dit land 
gaat het anders: het is erg dus ga je naar de spe
cialist. Die stelt een diagnose op basis van jouw 
klachten en daar rolt een behandeling uit. En als 
dat niet helpt en je laat steeds zorgelijker gedrag 
zien, sluiten we je op in een gesloten inrichting. 
En als dat niet werkt, dan isoleren we je.

Weet je waar dat uit voortkomt? Handelingsverle
genheid. We weten ons geen raad met die meiden. 
Maar ik zie een heel simpele eerste stap: geef 
ze een doel waarvoor ze willen opstaan. Laatst 
hadden we een meisje in onze bakkerij. Zegt ze: 
‘Dat vind ik niet leuk, ik houd van fotograferen 
dus ik wil op de afdeling communicatie werken. 
Geweldig! Wij hebben een plek geregeld. Als wij 
weten waar jij blij van wordt en dat aanbieden, dan 

helpen we je echt het beste. Wij moeten namelijk 
beter zijn dan die loverboy, dan dat foute vriendje. 
Dat doe je door die meiden te doorgronden.” Van 
Dijke glimlacht en gebruikt het woord nog maar 
een keer: “Screenen, ja, we moeten screenen en 
dat moet doorlopend gebeuren. Deze meiden 
ontwikkelen zich terwijl ze bij ons zijn. Houd dat 
bij, blijf aansluiten op hun behoeften.”
Zo mag een slachtoffer van een loverboy best een 
vriendje hebben. “Maar die komt zich voorstellen. 
Dat doe je thuis toch ook? En als dat vriendje zich 
niet voor wil stellen, dan gaat bij ons het alarm 
op rood. Onze meiden hebben een traumatische 
seksuele ontwikkeling, dan laat je ze niet zomaar 
los in de boze buitenwereld. Het is als met het 
breken van je been. Dan zeg je ook niet dat je een 
marathon moet gaan rennen. Dan moet eerst dat 
been genezen.
Maar ja, een gebroken been zie je. Seksuele uitbui
ting is als een brandwond op je ziel. Die zie je niet. 
Zat het maar vanbuiten, dan kon je zien wat nodig 
is: die brandwond onder de koude kraan, maar die 
brandwond moet misschien wel naar Beverwijk. 
Wij kunnen aan onze meiden niet vanbuiten zien 
wat ze nodig hebben. Daarom is screening zo 
ongelofelijk belangrijk.”

Van Dijke gelooft in de aanpak van Fier. Zo erg dat 
ze ervoor blijft knokken. “Wij hebben gezegd: als 
de overheid niet meedoet, regelen we het op een 
andere manier. Dus krijgen we twintig procent 
van onze financiering uit fondsen en goede 
doelen als de Postcodeloterij. Dat is nodig, omdat 
we anders niet kunnen doen waarin wij geloven. 
En ja, tegelijkertijd blijf ik roepen dat landelijke 
voorzieningen niet goed verankerd zijn in het 
decentrale systeem dat we nu opgetuigd hebben. 
Ik zie dat met mijn eigen ogen, want onze cliënten 
komen nu veel later binnen dan vroeger. Hebben 
ze eerst lokaal en regionaal zitten pannenkoeken 
en als zij het echt niet meer weten, schuiven ze die 
meiden naar ons door. Wij blijven ze helpen, maar 
de hulp kan een stuk efficiënter.”
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Goede screening voor integrale zorg

De expertgroep loverboy problematiek 
erkent dat integrale hulp aan 
 slacht offers gebaat is bij goede, 
 voortdurende screening.

• Signaleer: hoe herken je problemen 
met loverboys?

• Ervaar: wat wel en niet werkt 
bij  jongeren is niet te vangen in 
standaarden. Blijf dus zoeken naar  
wat wel werkt.

• Vind elkaar: er zijn meer instan-
ties met kennis en ervaring op het 
gebied van slachtoffers. Werk met 
een open blik en probeer krachten 
te bundelen.
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Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal 
en Pamela Storms, teamleider Your Inner 
Power! (YIP!)

Koraal ontdekte dat het bij slachtoffers van 
mensenhandel met een (licht) verstandelijke 
beperking zin heeft niet de beperking maar 
het slachtofferschap centraal te stellen. Met 
Your Inner Power kwam er een programma 
dat deze slachtoffers eerst en vooral helpt hun 
trauma’s te verwerken. Probleempje daarbij: 
hoe krijg je een onconventionele aanpak toch 
gefinancierd? Ingrid Widdershoven, bestuur-
der bij Koraal, en Pamela Storms, teamleider 
van YIP, leggen uit hoe ze het tóch voor elkaar 
krijgen door gewoon hulp te bieden en je dan 
pas te bekommeren om het geld.

Koraal biedt van oudsher ondersteuning aan 
mensen met een verstandelijke beperking. Recent 
kwam daar hulp bij aan jongeren en jongvolwas
senen met een licht verstandelijke beperking, die 
slachtoffer zijn van mensenhandel. “Iemand van 
het expertisecentrum mensenhandel en (jeugd)
prostitutie in Eindhoven zei dat veel van hun 

Handel in de geest van de 
regels

ORGANISEREN EN FINANCIEREN VAN HULPAANBOD
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cliënten een verstandelijke beperking hebben”, 
vertelt Widdershoven. Ik dacht: gek, wij redeneren 
precies andersom. Bij ons kom je voor je beper
king en soms ontdekken we dat er sprake is van 
mensenhandel. Kunnen wij, in de zorg, dat niet 
omdraaien?”
Als Widdershoven dit aankaart, herinnert Storms 
zich twee cliënten, waarbij alle alarmbellen waren 
afgegaan: “Twee meisjes die vijf weken vermist 
werden. We vonden ze terug aan de andere kant 
van het land in een tuinhuisje. We kregen er de 
vinger niet achter wat er was gebeurd, maar we 
merkten dat er iets echt niet klopte. Toen hebben 
we gezegd: en nu gaan we het anders doen.”

YIP
Koraal ontwikkelt Your Inner Power, in samen
werking met het expertisecentrum mensen
handel en (jeugd)prostitutie van Lumens, een 
programma waarin niet de beperking of diagnose 
centraal staat, maar het feit dat je slachtoffer bent 
van mensenhandel. Widdershoven: “YIP! is een 
hulptraject van negen maanden dat je toekomst
perspectief centraal stelt. Wat wilde je met je leven 
toen je klein was? Hoe is dat weer op te pakken?”
Storms: “De basis onder YIP! is normaliseren. Veel 
meiden hebben lange tijd geen plek gehad waar ze 
zich thuis voelden. Vaak is er sprake van vroeg
kinderlijk trauma als seksueel of huiselijk geweld, 
misbruik en verwaarlozing, door een vechtschei
ding tussen hun ouders. Dan vluchten ze naar 
een situatie waarin ze nog verder kapotgemaakt 
worden door een loverboy en ze ook nog eens 
zaken kwijtraken als eigen regie en een positief 
zelfbeeld. Dat moeten wij herstellen. Alleen dan 
staan ze open voor alternatieven voor de prostitu
tie waarin ze zaten.”

Ervaren in plaats van praten  
“De hulp aan onze doelgroep”, vervolgt Storms, 
“verschilt van reguliere hulp doordat wij onze 
cliënten laten ervaren. De cognitie van licht ver
standelijk beperkten is minder sterk  ontwikkeld 
en als je ze iets vertelt, komt het vaak niet aan. 

Wat bijvoorbeeld wel werkt, is therapie met 
 honden of paarden. Deze meiden vertrouwen 
niks en niemand meer en via een hond of paard 
bouwen ze dat vertrouwen weer op: dieren zijn on
voorwaardelijk en reageren direct op je emoties.”

Storms had een meisje waarbij EMDR, een 
 methode om trauma’s te verwerken via herbele
ving, niet aansloeg. “Pas op de manege vond ze 
rust en kwamen haar herinneringen boven. Toen 
hebben we samen met de therapeut besloten 
EMDR op de manege te geven en daar sloeg het 
aan.”

Kort maar krachtig
“YIP! is een kort, klinisch programma”, gaat 
Storms verder. “Al bieden we het waar mogelijk 
ambulant aan. Uit onderzoek blijkt dat therapie in 
de eerste zes maanden het meeste effect heeft. Dat 
neemt vervolgens af en het doet zelfs afbreuk aan 
de behandeling als je te lang doorgaat. Mensen 
met een verstandelijke beperking doen er langer 
over zich dingen eigen te maken, dus wij bieden 
een programma van negen maanden in plaats van 
zes, zodat er voldoende tijd is om de therapie aan 
te laten slaan.”
Tijdens de behandeling moeten emoties een plek 
krijgen. Storms: “Wij kunnen de ervaring niet 
wegnemen, we leren ze ermee omgaan. De lover
boy is als een stuk van een taart die een slachtoffer 
nodig heeft om haar leven zin te geven. Dat puntje 
van de taart moet vervangen worden, anders blijft 
ze terugvallen.

Het eerste meisje dat we opgenomen hebben, 
heeft lang in het circuit gezeten en viel steeds 
terug. Ze zei: ‘De hoer spelen, dat kan ik.’ Na heel 
veel praten, ontdekten we dat ze van koken houdt. 
We hebben haar dus in ons programma Integraal 
Zorg en Onderwijs geplaatst, in de module voe
ding en koken. Nu woont ze begeleid zelfstandig 
en volgt ze een horecaopleiding. We vonden een 
talent dat de plaats inneemt van de aandacht die 
zij van haar pooier kreeg.”

En dan de financiering…
Widdershoven staat pal achter de aanpak, maar 
deze hopgamaarvastdoenmentaliteit heeft 
een keerzijde. Hoe krijg je de financiën rond? “We 
hebben een meid”, licht Storms toe, “die jaren
lang is uitgebuit en door haar loverboy verslaafd 
gemaakt is. Zij heeft geen indicatie voor de wet 
langdurige zorg en is 18+. De zorgverzekeraar ver
goedt onze therapieën wél als we deze ambulant 
aanbieden en níet als wij ze klinisch aanbieden. 
En de gemeente dekt die kosten evenmin, want 
die verwijst ons naar de verzekeraar. Zo zitten wij 
vast in een bureaucratische draaideur waar we niet 
uit kunnen. Ook als wij inzicht geven in kosten
posten, benodigde financiering en partijen die 
verantwoordelijk zijn, is er niemand die de vinger 
opsteekt: ‘Oké, we gaan het regelen.’ Intussen 
hebben wij die meiden wel in huis omdat zij onze 
hulp hard nodig hebben.”

Hete aardappel
Want hulp krijgen ze: Koraal bekommert zich 
intussen om de financiën. “Dat komt meestal wel 
goed”, stelt Widdershoven. “Soms duurt het maan
den. In de tussentijd laten wij die meiden niet 
aan de poort wachten. Er is weleens een zaak die 
nauwelijks rondkomt. Zo hebben we een meisje 
gehad waarvan de gemeente zei: ‘We hebben een 
plek voor haar.’ Dan mag ze dus niet meer ergens 
anders heen. Maar zij moest zich wel bekeren en 
dat wilde ze niet. Niemand wilde buiten de hokjes 
kijken en onderkennen dat zij naar ons wilde. Dan 
denk ik: kom op! Er is iemand die geholpen wil 
worden! Dan gaan wij het haar moeilijk maken 
vanwege onze regeltjes?! Soms is het zorgsysteem 
onze grootste vijand.”
Storms: “Laatst had ik een meisje dat op laag 
sociaalemotioneel niveau functioneert en in haar 
eigen appartement werd uitgebuit. Wij willen hel
pen, hebben plek, maar dat moet wel gefinancierd 
worden. Ga ik dan wachten tot de financiering 
rond is? Laat ik haar, anders gezegd, zitten waar zij 
geestelijk en lichamelijk kapotgemaakt wordt tot 
de centjes rond zijn? Nou, ík hoef over die vraag 

niet lang na te denken.”
Widdershoven ziet een uitweg: “De pot ‘zorg’ van 
gemeenten is overvraagd. En uitbuiting is ook een 
kwestie van veiligheid. Een ander potje, maar ie
dereen roept hard ‘nee’ als je vraagt of we daaruit 
de hulp kunnen financieren. 

Bietenbrug
Want hulp is hard nodig. Storms schudt de voor
beelden zo uit haar mouw: “Laatst, een Neder
lands meisje dat in Hamburg gevonden werd. 
Zij bleek al drie jaar opgesloten te zitten in een 
appartement waar ze op een vieze matras heel 
de dag kerels moest afwerken. De Duitse politie 
brengt haar naar de Nederlandse gemeente waar 
ze het laatst ingeschreven stond. Die gemeente wil 
het meisje naar een GGZinstelling hebben, omdat 
daarmee financiële afspraken zijn. Maar ze blijkt 
veel beter af bij ons. Ik vraag dan aan zo’n gemeen
teambtenaar wel hoe hij zo’n zaak zou afhandelen 
als het om zijn eigen nichtje gaat. Gelukkig is het 
meisje via Veilig Thuis uiteindelijk wel bij ons 
terechtgekomen. 
Er is een pot nodig om meisjes die tussen wal en 
schip vallen, te helpen, vindt Widdershoven. “Wij 
helpen altijd, maar kunnen dat niet blijven doen 
zonder financiële steun. Dan gaan we de bieten
brug op en ís er straks geen YIP meer. Op zoek 
naar financiën, schalen we gewoon op.”

“Stel deze meiden centraal, niet de stapel regeltjes 
die bedacht zijn”, besluit de bestuurder. “Zoek een 
structurele oplossing voor meiden die als hete 
aardappel doorgeschoven worden. Geloof me, die 
meiden zijn bekend tot bij de burgemeester, die 
verantwoordelijk is voor de portefeuille veiligheid. 
Het komt daardoor vaak wel goed, want iedereen 
is uiteindelijk wel bereid te helpen. Maar die hulp 
berust nog te veel op partijen die alvast gewoon 
aan de slag gaan en op hen die handelen in de 
geest van de regels en niet naar de letter ervan. 
Willen we werkelijk de cliënt centraal stellen, dan 
hebben we nog wel wat te leren.”
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Organiseren en financieren van 
 hulpaanbod

De expertgroep loverboy problematiek 
ziet verschillende mogelijkheden 
om de financiering van hulp rond te 
krijgen:

• Ontfermingsprincipe: eerst hulp,  
dan financiering. Slachtoffers van 
 loverboys missen vaak motivatie 
om hulp te vragen, de kans op 
 terugval is dus groot als ze niet  
snel hulp krijgen.

• Opschalingsprincipe: komt de 
 financiering niet rond en is  alles 
 geprobeerd, stap dan naar de 
bestuurders.

• Financieringskaders: kijk hoe 
 pragmatisch om te gaan met kosten 
en ondersteuning. Kaders helpen 
gemeenten en zorgverzekeringen 
in kaart brengen waar geld naartoe 
gaat en wat zij kunnen vergoeden.

• Cliëntenprotocol: breng alle 
 regelingen in kaart, maar zorg dat 
de cliënt  centraal blijft staan.
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Ilona Brekelmans
GZ-psycholoog Amarant

De rechterlijke machtiging is een noodmid-
del om slachtoffers die niet geholpen willen 
worden, toch tot opname te dwingen. Het is 
een middel dat niet licht toegepast wordt. 
Dat is maar goed ook, stelt Ilona Brekelmans, 
want je recht tot zelfbeschikking is een groot 
goed. Maar als er niets anders op zit, moet 
je niet schromen deze weg in te slaan en te 
volharden. 

Brekelmans is geen onbekende op het terrein 
van slachtoffers van loverboys. Ze werkte tien 
jaar met deze doelgroep bij Sterk Huis en ze 
schreef een methodiek die deze jongens en 
meiden helpt de negatieve spiraal in hun leven te 
 doorbreken. In 2016 stapte ze over naar Amarant, 
een  instelling met BOPZaanmerking: Bijzondere 
Opname  Psychiatrische Ziekenhuizen. “Daar valt 
 gedwongen verblijf voor cliënten die achttien jaar 
en ouder zijn ook onder”, legt ze uit.
Iemand tegen zijn wil opsluiten in een gesloten 

‘Laat je niet wegzetten’

RECHTERLIJKE MACHTIGING BIJ SLACHTOFFERS  
VAN 18 JAAR EN OUDER
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instelling, kan in ons land niet zomaar.  Gelukkig, 
vindt Brekelmans, want het is nogal wat om ie
mand zijn vrijheid af te pakken. In de zorg kan dat 
ook alleen via een rechterlijke machtiging – waar
bij een rechter bepaalt dat iemand tegen de eigen 
wil in toch in een gesloten inrichting opgenomen 
wordt.
“Wij beschermen iemand tegen zichzelf, soms ook 
tegen diens omgeving. Dat is een lastige in onze 
samenleving, want we gaan er in onze regelgeving 
vanuit dat je toerekeningsvatbaar bent. Maar hier 
is dus sprake van jonge mensen die functioneren 
onder het juk van een ander. Dat beïnvloedt je 
 psyche enorm en dat onderschatten we schro
melijk. Zeker als ook nog sprake is van een licht 
verstandelijke beperking.” Brekelmans tikt met 
haar vinger op tafel om haar punt kracht bij te 
zetten: “Dat zijn juist die gewillige slachtoffers, 
die makkelijk in handen van de verkeerde mensen 
vallen.”

Machtiging zelf is het probleem niet
Het is altijd een ethisch debat als je een rechter
lijke machtiging overweegt, stelt Brekelmans. 
“Waar het vrijwillig kan, doen we dat uiteraard. 
Maar als je denkt dat het niet meer vrijwillig kan, 
en vreest voor forse veiligheidsrisico’s, dan moet 
je het besluit nemen om wel of niet tot onvrij
willige zorg over te gaan. De belangrijkste vraag 
voor een rechterlijke machtiging is of het gevaar 
dat je vreest echt niet op een andere manier is af 
te wenden. Het vergt, terecht, goede argumenten 
om te onderbouwen dat jij vindt dat iemand niet 
vrijwillig te helpen is.”

Juist op dat punt ziet Brekelmans het vaak fout 
gaan. “Ik maak eigenlijk nooit mee dat de 

machtiging niet afgegeven wordt. Ik ken wel 
gevallen waarin de machtiging niet aangevraagd 
wordt,  omdat een begeleider of collegabehan
delaar denkt dat deze niet afgegeven zal worden. 
 Daardoor beginnen zij niet eens aan de hele 
procedure.”

Dat klinkt een beetje als zelfkastijding, maar er 
moet nogal wat gebeuren voor je een aanvraag 
in kunt dienen bij de rechtbank. Brekelmans: “Je 
schrijft een onderbouwing én een incidentenrap
port, waarin je de momenten beschrijft waarop 
het fout ging om een cumulatie van het probleem 
aan te tonen. Als je dan je aanvraag ingediend 
hebt, moet er nog een geneeskundige verklaring 
opgesteld worden door een onafhankelijke partij, 
een arts of psychiater die niet bij de cliënt betrok
ken is. Dit is een toets of er niet toch sprake kan 
zijn van vrijwilligheid.”

Brekelmans vindt het eeuwig zonde als je de 
rechterlijke machtiging niet aanvraagt vanuit de 
angst dat deze niet afgegeven zal worden. “Er zijn 
vier criteria en het is maar net de vraag hoe hard 
jij ervoor wilt gaan om die aan te tonen. Want als 
sprake is van seksuele uitbuiting of als iemand 
onder invloed van verdovende middelen seksu
ele handelingen verricht, spreek je al van een 
gevaarlijke situatie. De psychische ziekte is vaak 
aantoonbaar doordat er sprake is van hechtings
schade in de voorgeschiedenis. Vaak in combina
tie met een verstandelijke beperking. Belangrijke 
voorwaarden voor het verkrijgen van een machti
ging. Wij hebben een meisje gehad dat langere tijd 
seksueel geëxploiteerd werd. Zelf zei ze dat ze seks 
met al die mannen wilde en dat haar vriendje dat 
toevallig voor haar regelde. Maar in het opbouwen 

van een dossier zagen we dat sprake was van seks 
onder invloed, seks terwijl meerdere mannen 
aanwezig waren en betaalde seks. Dan zie je dus 
die cumulatie. Toen bleek dat zij op reis zou gaan 
naar het buitenland met haar loverboy, hebben we 
ingegrepen. Wij waren bang dat ze niet meer terug 
zou komen en ook in het buitenland uitgebuit 
zou worden en daar zijn helemaal geen bescher
mingssystemen. We hebben haar letterlijk van het 
vliegveld afgehaald.”

Second opinion
Als het verkrijgen van een rechterlijke machtiging 
het probleem niet is, dan wil Brekelmans oproe
pen tot een steviger positie voor hulpverleners. 
“De bottleneck zit in het overtuigen van een 
psychiater dat de rechterlijke machtiging nodig is. 
Zij moeten namelijk de verklaring opstellen, waar
mee de rechter je aanvraag goedkeurt of niet.
Maar zij vragen zich vaak nog af of alle opties wel 
echt uitgeput zijn. En ik denk dat de vrijwillige 
zorg echt geen optie meer is als je een rechterlij
ke machtiging overweegt. Dan zitten we met de 
handen in het haar en weten we echt niet meer 
hoe we een meisje of jongen uit de vicieuze cirkel 
van geweld en afhankelijkheid kunnen redden. Als 
we voelen dat iemand geen invloed meer heeft op 
zijn of haar leven, wij hebben alles gedaan om die 
persoon te helpen en de psychiater wil tóch niet 
meewerken aan een verklaring? Vraag een second 
opinion aan, laat niet los tot je iemand gevonden 
hebt die je wil ondersteunen door middel van het 
opstellen van een verklaring. Het oordeel is aan de 
rechter, niet aan ons.

Ik merk zelf altijd dat ik tijdens het schrijven tot 
inzicht kom. Als ik mijn onderbouwing opstel en 
ik zet de incidenten op een rij, dan zie ik eigen
lijk ook altijd dat we inderdaad álles geprobeerd 
hebben. Dan zeg ik: ik ga de mat wel op met die 
psychiater om die machtiging erdoor te krijgen. 
De rechter beslist en dáár leggen we ons pas neer 
bij de uitspraak. Zo zit ons rechtssysteem in elkaar 
en ik wil voelen dat ik echt alles heb gedaan wat 
binnen mijn macht ligt om iemand te helpen.”

Druk van derden
Het is simpel voor Brekelmans: er zijn vier criteria 
voor een rechterlijke machtiging en in de nieuwe 
wet Zorg en Dwang die vanaf 2020 ingaat, komt er 
een nieuw criterium bij. “Dat is: bedreiging van 
de cliënt, al dan niet onder invloed van een ander. 
Daarmee kunnen we meer slachtoffers hulpver
lening bieden. Maar zelfs dan geldt nog: je moet 
het willen zien. Leg alle criteria naast je casus en 
kijk of hij eraan voldoet. En zo ja: ga ervoor. Ik zie 
heel vaak dat een slachtoffer zegt vrijwillige hulp 
te willen. Maar dan lopen ze hier de deur uit, stap
pen bij hun loverboy in de auto en gaan weer voor 
gaas. Dan zijn wij ze weer maanden kwijt voor ze 
opnieuw aan ons bureau verschijnen en zeggen 
dat ze vrijwillige hulp willen. Dat zich herhalende 
patroon moet je zien en doorbreken.”

Dat doe je volgens Brekelmans in de eerste plaats 
door die dossiers op te bouwen, door inzichtelijk 
te maken dat die patronen terugkomen en dat 
er echt geen vrijwillige hulp te bieden is. “Leg 
dossiers bij elkaar en zie het patroon. Ik krijg 
zoveel dossiers waarbij ik denk: waarom is toen 
niet al ingegrepen? We blijven te lang zoeken naar 
openingen. Maar besef dat deze meiden onvoor
waardelijke aandacht en een perspectief zoeken. 
Dat gaan wij ze nooit bieden.
We kunnen er wel onvoorwaardelijk zijn voor ze. 
Neem die meiden bij ons in de onvrijwillige op
vang. Denk je dat die willen meewerken? Natuur
lijk niet. Die zijn verschrikkelijk boos dat wij ze 
weggehaald hebben bij hun vriendje en dat wij ze 
gekooid hebben. Ik ga er steeds naartoe en als ze 
niet willen praten, blijf ik toch komen. Desnoods 
zeg ik niks. Ik laat ze voelen dat ik er ben. Hoe 
ik dat volhoud? Als ze na weken zwijgen ineens 
gaan praten. Het leert me steeds weer: laat ze niet 
los. Deze meiden zijn voor altijd beschadigd. Laat 
ze niet los. Ook niet na behandeling. Ik had een 
meisje dat succesvol behandeld was, maar toch 
weer afgleed. En toen kwam ze zelf naar mij toe. 
Dat is ook winst.”

‘Laat niet los tot je iemand gevonden hebt die je wil 
ondersteunen door middel van het opstellen van een 
verklaring; het oordeel is aan de rechter, niet aan ons’
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Rechterlijke machtiging bij 
 slachtoffers van 18 jaar en ouder

De expertgroep loverboyproblematiek 
onderkent dat het voortraject van de 
rechterlijke machtiging beter kan.

• Bouw een dossier op over een 
cliënt: pas door de geschiedenis van 
iemand te kennen, ga je de patronen 
zien en kun je goed inschatten of 
vrijwillige hulp uitgeput is

• Schrijf op waarom jij een rechter-
lijke machtiging wilt aanvragen: 
al  schrijvend merk je wel dat je 
alles geprobeerd hebt om iemand 
 vrijwillig te behandelen

• Wil een psychiater niet meewerken? 
Vraag een second opinion, laat je 
niet wegsturen
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Piet Bruinooge
Burgemeester van Alkmaar

In 2007 werd Piet Bruinooge burgemeester 
van Alkmaar. Hem viel direct op dat er bij de 
vergunde raamprostitutie weinig tot geen 
 controle was op praktijken van  mensenhandel. 
Uitbuiting moest in de gemeente prioriteit 
worden. “Het overgrote deel van seksuele 
 uitbuiting vindt plaats zonder dat men het 
ziet. Dat willen we aanpakken.”

De onderwerpen uitbuiting en mensen handel 
staan hoog op de politieke agenda van de 
 burgemeester van Alkmaar. “Op de Achterdam, de 
straat waar in de stad raamprostitutie plaatsvindt, 
was nauwelijks tot geen controle op mensen
handelpraktijken. Maar er was wel sprake van 
uitbuiting. Daarom hebben we, naast controles 
op raamprostitutie, ook prioriteit gemaakt van de 
aanpak van uitbuiting. Zo gingen we in 2011 van 
135 naar 69 ramen.”
Voor Bruinooge was dit slechts een eerste maat
regel: “Er is blijvende inzet nodig om uitbuiting 

‘Laat je niet weerhouden het 
juiste te doen’

BETREKKEN BESTUURDERS EN TIJDIG OPSCHALEN
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‘Voelen professionals zich niet gesteund door hun 
meerderen, dan ligt handelingsverlegenheid op de 
loer; bestuurlijke ruggensteun brengt slagkracht en 

overredingskracht’

aan het licht te brengen en te voorkomen. In 2007 
waren de camera’s op de Achterdam allemaal in 
beheer bij de exploitanten. Ik vond dat geen goede 
zaak; wil je als overheid misstanden tegengaan, 
dan moet je verantwoordelijkheid durven nemen. 
Inmiddels is onder meer het uitkijken van de 
camera’s onderdeel geworden van onze eigen 
reguliere camerauitkijkcentrale.”

Morele plicht
Bruinooge heeft een keer gezegd liever voor 
de rechter te komen omdat de gemeente te ver 
gegaan is, dan dat hij niet genoeg doet. Een 
uitspraak die weinig te maken heeft met lef, aldus 
Bruinooge: “Ik vind het mijn morele plicht als bur
gemeester, maar nog belangrijker als méns, om 
mij in te zetten om deze mensonterende praktij
ken, die dagelijks ongezien plaatsvinden, tegen te 
gaan. Een mogelijke juridische procedure schrikt 
me niet bij voorbaat af.”
Ook de zeer strikte regelgeving rond privacy werkt 
niet afschrikwekkend, al is het een zeer belang
rijke waarde in onze samenleving: “Privacy moet 
waar nodig absoluut beschermd worden. Echter, 
wanneer er sprake is van uitbuiting, is er géén 
sprake van privacy. Wie zijn wij dan als overheid 
om iemand niet uit deze situatie te halen vanwe
ge de zogenaamde privacy, die deze mensen al 
niet hebben? Om mensenhandel aan te kunnen 
pakken, moeten we de kaders die wij hebben, 
benutten. Maar dat mag geen drempel vormen om 
ons aan onze morele plicht te houden.
Kijk bijvoorbeeld naar zorg en hulpverlening. 
Zij delen vaak niet uit zichzelf informatie met de 

politie vanwege hun interpretatie van de AVG. 
Maar daardoor mist de politie tactische informatie 
of heeft zij te weinig informatie om een gedegen 
onderzoek te starten. Informatie wordt vaak te 
weinig gedeeld. Hierdoor kan er geen integrale 
aanpak worden gestart, wat pooiers de ruimte 
geeft door te gaan met hun praktijken. Informatie 
komt niet op de juiste plekken terecht, omdat 
men terughoudend is met het delen ervan en dat 
is ernstig.”

Koudwatervrees
Vaak is er eerder sprake van koudwatervrees dan 
dat de privacyregelgeving daadwerkelijk een niet te 
nemen hobbel is, stelt Bruinooge. “Ik wijs telkens 
op de morele plicht die wij allemaal hebben. Het 
is zaak partijen te bewegen toch informatie te 
delen, bijvoorbeeld door overleggen te initiëren 
onder de vlag van het Veiligheidshuis. Tevens geven 
zorgcoördinatoren voorlichting, waarin vormen 
van het delen van informatie worden belicht. In 
de Regionale Tafel Mensenhandel die we in de 
regio NoordHolland hebben, heb ik herhaaldelijk 
verzocht casuïstiek, waarbij de AVG zorgt voor 
belemmeringen, te agenderen. Dan kunnen we 
kijken waar het probleem ligt. Tot op heden heb 
ik nog geen casuïstiek ontvangen. Dit laat zien dat 
het veelal een kwestie is van koudwatervrees.”
De oproep van de burgemeester van Alkmaar is dan 
ook eenvoudig als het gaat om informatiedelen: 
“Blijf wijzen op de verantwoordelijkheid die we 
hebben in de zorg voor mogelijke slachtoffers. Als 
de veiligheid in het geding is, mag, en moet vol
gens de meldcode, er informatie gedeeld worden.”

Bestuurlijke ruggensteun
Die oproep komt neer op een simpele stelregel: 
laat je niet weerhouden het juiste te doen als het 
gaat om uitbuiting. “Als burgemeester kan ik het 
ambtelijk apparaat hierin steunen. Voelen profes
sionals zich niet gesteund door hun meerderen, 
dan ligt handelingsverlegenheid op de loer. Be
stuurlijke ruggensteun brengt slagkracht en over
redingskracht. Door een bestuurlijke opdracht te 
geven, is er politieke steun voor het werk dat onze 
professionals in het veld leveren. Als bestuurder 
zet en houd ik het thema op de politieke agenda. 
Zo verzwakt de aandacht op dit complexe onder
werp niet en kan iedereen verantwoorden waarom 
hij doet wat hij doet. Als burgemeester zie ik erop 
toe dat de burgers in deze gemeente zo veilig 
mogelijk kunnen leven. De aanpak van loverboys 
heeft daarbij hoge prioriteit, ook omdat slacht
offers vaak nog kinderen zijn. Om die prioriteit 
concreet te maken, heb ik het initiatief genomen 
tot een congres waarbij mensenhandel in het 
algemeen en de loverboyproblematiek in het 
bijzonder besproken werden met een grote groep 
betrokken partijen. Dit was onze start om het lan
delijke programma ‘Samen tegen mensenhandel’ 
een concrete invulling te geven. We blijven het 
thema voor het voetlicht brengen om de aandacht 
hiervoor niet te laten verslappen.”

Sleutelfunctionaris
Met zijn opmerking over bestuurlijke ruggensteun 
stipt Bruinooge een belangrijke voorwaarde voor 
de effectieve aanpak van uitbuiting aan. Tijdig 
dúrven opschalen naar een hoger bestuurlijk 
niveau is een onderdeel van deze ruggensteun, 
meent hij: “En ik durf te zeggen dat ik een goede 
verstandhouding heb met de ambtenaren die 
verantwoordelijk zijn voor dit thema. Ik ervaar 
bij hen geen drempel mij te benaderen.”
Opschalen heeft ook zeker zin, stelt Bruinooge, 
omdat hij als burgemeester enkele bestuurs
rechtelijke instrumenten heeft in de aanpak van 
uitbuiting: “Ik kan bijvoorbeeld een pand sluiten. 
En ook in meer preventieve zin kan ik bestuurs

rechtelijke maatregelen nemen, zoals cameratoe
zicht, goed contact met de prostitutiezorginstel
ling en prostitutiecontroles.”
Naast dergelijke traditionele middelen, schuwt 
Bruinooge de meer innovatieve aanpak ook niet: 
“We proberen het aanbod van preventieprogram
ma’s op alle scholen in de gemeente gelijk te 
schakelen, zodat er overal aandacht aan dit onder
werp wordt besteed. Daarnaast blijven de digitale 
snelweg en onlinekanalen zeker aandachtspunten.”
De belangrijkste effectieve maatregel is echter nog 
wel het aanstellen van een sleutelfunctionaris in de 
gemeente. Daarmee stelt Bruinooge zijn ambtelijk 
apparaat in staat hem te informeren over alles wat 
er in zijn gemeente speelt of zou kunnen spelen op 
het gebied van uitbuiting. “Ik wil niet alleen zeggen 
dat de professionals de morele plicht hebben hun 
dilemma’s en problemen bij mij neer te leggen, ik 
wil ze ook de mogelijkheid bieden dat effectief te 
doen. En dat kan via de sleutelfunctionaris.”

Doe iets!
De boodschap die Bruinooge daarbij afgeeft aan 
al zijn medewerkers: heb je een vermoeden, al is 
het een onderbuikgevoel… Doe iets! “De stelregel 
is dat je je niet afwendt, maar dat je het meldt. 
Dat gaat makkelijk via ons interne meldpunt 
‘nietpluis’, dat te allen tijde bereikbaar is via 
nietpluis@alkmaar.nl. De sleutelfunctionaris 
mensenhandel beheert het meldpunt en zet het 
binnenkomende signalen door naar de zorgcoör
dinator, de inspectie of de politie. Het aantal aan 
mensenhandel gerelateerde interne meldingen 
was in voorgaande jaren nul. Nu behandelen we 
vele meldingen. Iets wat mede te danken is aan 
de trainingen die de sleutelfunctionaris intern 
verzorgt voor de interne en externe partners, 
 overigens. Want om een melding te kúnnen ma
ken, moet je wel eerst de signalen van uitbuiting 
leren (her)kennen. Onze boodschap daarbij is: 
liever tien keer iets uitgezocht dat niets blijkt te 
zijn, dan één geval van uitbuiting over het hoofd 
zien. Die aanpak werpt echt zijn vruchten af.”
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Betrekken bestuurders en tijdig 
opschalen

In de aanpak van loverboys en 
 uitbuiting stelt de expertgroep 
 loverboyproblematiek dat het 
 betrekken van bestuurders effectief 
werkt.

• Zorg voor bestuurlijke  ruggensteun, 
dit brengt slagkracht en 
 over redingskracht

• Geef een bestuurlijke opdracht, zo 
spreek je politieke steun uit voor het 
werk dat professionals in het veld 
leveren

• Durf op te schalen, want de 
 burgemeester heeft bestuurs-
rechtelijke middelen die hij kan 
inzetten in de aanpak van uitbuiting

• Stel een meldpunt in zodat de 
 drempel om te melden zo laag 
 mogelijk is

• Organiseer trainingen zodat 
 medewerkers leren signalen van 
uitbuiting te herkennen
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Marion Roerink en Hélène van Es
Coördinatoren Meldpunt 
Loverboyproblematiek Twente

In Enschede is sinds januari 2017 een meldpunt 
loverboyproblematiek actief. Sindsdien zijn 
meer dan 250 gevallen van (mogelijk) misbruik 
gemeld. Hélène van Es en Marion Roerink zijn 
de coördinatoren van het meldpunt. Zij helpen 
slachtoffers met onconventionele, creatieve 
oplossingen. Dat begint bij goede begeleiding: 
“Soms is het nodig 24 uur per dag klaar te 
staan voor iemand. Razend intensief, maar als 
het de enige manier is om een vertrouwensre-
latie op te bouwen, dan doen wij dat.”

“Toen wij begonnen in 2017 was er niets”, begint 
Van Es. “Er kwamen signalen uit de gemeenschap 
dat er in Enschede misschien loverboys actief 
waren. De gemeente nam die geluiden serieus 
en zette een meldpunt op. We hebben ons oor te 
luister gelegd bij experts, bij overheden en instan
ties die al ervaring hadden met een meldpunt. 
Die inzichten hebben we naar de situatie hier in 
Twente vertaald. Na 2,5 jaar hebben we ruim 250 

‘Bijt je vast als een pitbull’

INTENSIEVE 24-UURSBEGELEIDING EN 
HET OPBOUWEN VAN EEN VERTROUWENSBAND
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‘Verzamel mensen om je heen die ook anders durven 
denken en doen en die net als jij bereid zijn veel te 

veel tijd te steken in hulp aan slachtoffers’

meldingen van mogelijk misbruik binnengekre
gen. Soms is het niks, maar in te veel gevallen is er 
wel degelijk iets aan de hand.”
Roerink: “Wij zijn voor iedereen bereikbaar voor 
informatie en advies. Soms leidt dat tot een 
melding van mogelijk misbruik. Zo hadden we 
een ouder die belde omdat hun minderjarige 
dochter een relatie had met een oudere jongen en 
sindsdien heel gesloten was. Ze waren bang dat 
hij een loverboy kon zijn. Wij gaan dan in gesprek, 
proberen de situatie in te schatten en stellen 
de ouders gerust of gaan juist verder onderzoek 
doen.” Roerink en Van Es maken dan een risicoin
schatting en betrekken ook andere instanties bij 
het opstellen van een aanpak. Van Es: “Dat is altijd 
maatwerk. Elke persoon is anders en heeft een 
ander netwerk. Kijk maar naar de meldingen die 
we krijgen, die lopen van ‘neigt af te glijden’ tot 
‘diep in de shit’ en alles wat daar tussenin zit. Dat 
is niet te vangen in standaarden.”

Creatieve oplossingen
In Enschede is de blik gericht op mogelijkheden. 
Een visie die niet altijd even makkelijk vol te 
houden is, zo blijkt uit het verhaal van de beide 
coördinatoren. “Je moet voldoende instrumen
ten hebben om een vuist te kunnen maken. Dit 
probleem is zó smerig en goor, jongens en meisjes 
die het overkomt zijn zó beschadigd voor de rest 
van hun leven; dat mogen we niet tolereren. Maar 
onze eigen regels zitten ons soms in de weg. Als 
iemand eenmaal meerderjarig is, kun je jeugdbe
scherming niet langer toepassen. Maar het hoofd 
van een meisje, ouder dan achttien met een licht 
verstandelijke beperking, functioneert niet op 
het niveau van 18+. Die moet je tegen zichzelf in 
bescherming nemen. En als zij die hulp niet wil 

aannemen, zit jij als hulpverlener met je handen 
gebonden.”
Op dat moment zijn creatieve oplossingen nodig. 
Van Es: “Ons uitgangspunt is dat we deze mensen 
beschermen en dat betekent dat we creatief moe
ten kijken naar mogelijkheden die we hebben. We 
overtreden de wet niet, maar als jeugdbescher
ming geen optie meer is, kan iemand misschien 
onder curatele gesteld worden of is een rech
terlijke machtiging mogelijk. Zware middelen, 
maar wij hebben geleerd te combineren met alle 
manieren van hulpverlening die er zijn. Een ‘lus’ 
maken, noemen we dat: kunnen we bijvoorbeeld 
via een afdeling Leerplicht of Werk en Inkomen 
hulpverlening op gang brengen, waarmee we ook 
veiligheidsafspraken kunnen maken?”

Juist door met andere disciplines aan tafel te 
zitten, komen er onverwachte oplossingen naar 
voren. “Bij mensenhandel is het in mijn ogen 
simpel: waar rook is, is vuur”, stelt Roerink. “Wij 
bijten ons als pitbulls vast in een zaak, ook als we 
in eerste instantie niet hard kunnen maken dat er 
sprake is van mensenhandel.” Van Es: “Durf buiten 
de vaste kaders te denken en steun elkaar. Zo heb 
je armslag om door te speuren, verder te wroeten 
en de mazen in de wet op te zoeken.”
Van Es glimlacht: “We overtreden de wet natuur
lijk niet, maar het gaat me niet gebeuren dat ik me 
strikt aan de letter van de wet houd en daardoor 
een meisje verder in de problemen komt. We 
kijken creatief naar de ruimte die de wet biedt. 
Als wij te strikt zijn, gebeurt er niks. De knapen 
die wij willen pakken, weten exact hoe de wet in 
elkaar zit. Zij lachen ons uit als wij de regels te 
strikt hanteren.”

Disciplines bij elkaar brengen
Een van de zaken die Van Es recent had, was van 
een licht verstandelijk beperkte vrouw van 21 jaar. 
“We vermoedden dat zij uitgebuit werd, omdat we 
signalen kregen dat zij verbleef op een locatie, die 
op het darkweb bekend staat als de plek waar je 
moet zijn voor groepsverkrachtingen van minder
jarige meisjes. Dus wij wilden contact leggen met 
haar”, vertelt Van Es.
In overleg met de politie bleek dat haar vriend en 
mogelijke loverboy een boete had uitstaan, die 
met vijftien dagen cel af te betalen was. De politie 
pakte de jongen op, waarna Van Es vijftien dagen 
de tijd had om in contact te treden met het meisje: 
“Door zorg en strafrecht bij elkaar te brengen, 
vonden we een manier om haar te benaderen zon
der dat de loverboy over haar schouder meekeek. 
Alleen zo konden we met haar spreken zonder dat 
we haar in gevaar brachten.”

Vertrouwensrelatie
Hoewel de jongen niet langer vast te houden 
was, bleek die korte periode contact goed om de 
eerste fragiele vertrouwensrelatie aan te gaan. 
Roerink: “Dan is er een lifeline die laagdrempe
lig contact met een slachtoffer mogelijk maakt. 
Zo had Hélène in deze zaak afgesproken dat het 
meisje een kruisje op haar hand zou zetten als ze 
in gevaar was en dan wist Hélène hoe laat het was. 
Ook spraken ze een codewoord af dat het meisje 
kon appen om Hélène te waarschuwen. Daarna 
is het afwachten en geduld hebben. Slachtoffers 
hebben een contact hard nodig om überhaupt uit 
hun benarde situatie te durven ontsnappen. Bijna 
altijd ontsnappen ze pas als er hulp van buitenaf 
is, maar daarvoor moeten ze minimaal weten dat 
er ergens hulp voor hen ís.”
Geduld is in dit geval letterlijk een schone zaak. 
Van Es: “Slachtoffers creëren veilige ankerpunten 
in hun uitbuitingssituatie. En dan komen wij en 
zeggen: ‘Je zit in een onveilige situatie, dus kom 
maar bij ons want hier ben je veilig.’ Wie zijn wij 
dan wel? En wat hebben we te bieden? De loverboy 
bood ze ook veiligheid en dat vertrouwen werd be

schaamd. Je kunt niet verwachten dat deze meisjes 
van het ene op het andere moment vertrouwen 
in je hebben. Het begint bij twijfel zaaien, op de 
scheurtjes in de relatie wijzen en steeds laten zien 
dat hun situatie wel degelijk onveilig is. Vergeet 
daarbij niet: als zij die ankers loslaten en naar ons 
toekomen, laten ze ook dat laatste stukje veilig
heid los dat ze zélf opgebouwd hadden. Loop dus 
nooit harder dan zij doen.”

Maar hoe bouw je een vertrouwensrelatie op als 
iemand niet geholpen wil worden? Van Es kan al
leen naar zichzelf kijken: “Er is geen gereedschaps
koffer met trucjes. Wees jezelf, zorg dat je eerlijk, 
open en onbevooroordeeld kijkt. Zoek positieve 
ingangen om het gesprek gaande te houden. En 
maak het persoonlijk, verdiep je in iemand. Weet 
wat ze eet en drinkt, wat haar interesses zijn. 
Dat schept een band, zo voelen zij zich gezien en 
gehoord. Dat is wat ze willen en dat is waarom ze 
oorspronkelijk in de val van die loverboy gestapt 
zijn.”

Commitment
Roerink en Van Es hebben ervaren dat iedereen in 
de hulpverlening eigenlijk altijd klaarstaat voor 
de slachtoffers. Roerink: “Daarbij worden we niet 
altijd gesteund door protocollen van onze orga
nisaties of door de wetten en regels. Maar als je 
buiten de kaders durft te denken, blijken er altijd 
manieren te zijn om te helpen.”
Van Es: “Zoek commitment bij andere partijen 
en werk samen. Verzamel mensen om je heen die 
ook anders durven denken en doen en die net als 
jij bereid zijn veel te veel tijd te steken in hulp aan 
slachtoffers. En zien zij ook de urgentie om iets 
te doen, dan kun je kijken wát je gaat doen. Wij 
zijn misschien een beetje gek om er zoveel tijd in 
te steken, maar dat houd je vol omdat je er juist 
bent voor die meiden op het moment dat zij je het 
hardst nodig hebben. En elke keer weer voel ik dat 
het zulke mooie meiden zijn, met zulke mooie 
karakters. Geloof me, zij verdienen het dat iemand 
zijn nek uitsteekt en hen helpt.”
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24-uurs begeleiding en een 
 vertrouwensband opbouwen

De expertgroep loverboyproblematiek 
stelt vast dat hulp aan slachtoffers 
gebaat is bij:

• Het probleem delen: door met 
 deskundigen van verschillende 
 disciplines naar een case te kijken, 
zoals politie, verslavingszorg en 
psychiatrie, ontdek je onverwachte 
oplossingen.

• Alle mogelijkheden benutten: 
onderzoek ook andere dan de voor 
de hand liggende maatregelen, 
 bijvoorbeeld bestuurlijke maat-
regelen die via een instantie met 
door zettingsmacht zijn op te leggen.

• Investeren in contact: zorg dat je 
altijd beschikbaar en bereikbaar 
bent. Win het vertrouwen van het 
slachtoffer en bied alternatieven 
als zij nog onder de invloed van hun 
loverboy zijn. En heb daarbij geduld, 
hulp aan slachtoffers is vaak een 
kwestie van lange adem.
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Mireille Geldorp, strategisch adviseur, 
en Christine van Dijk, projectleider AcVZ-loket

Amsterdam heeft in 2015 het Actiecentrum 
Veiligheid en Zorg opgericht; een fusie van 
het Veiligheidshuis en het Programmabureau 
Top600. Professionals kunnen hier de meest 
complexe casussen op het snijvlak van veilig-
heid en zorg aanmelden. Mireille Geldorp en 
Christine van Dijk werken bij dit Actiecentrum 
en zien een heel duidelijke meerwaarde in 
deze aanpak: gevallen die tussen wal en schip 
dreigen te vallen en die intensieve begeleiding 
nodig hebben, worden hier toch opgepakt. 
“Krijg je als hulpverlener pijn in je buik van een 
casus, dan kun je bij ons terecht.”

Het Amsterdamse Actiecentrum is vergelijkbaar 
met een Veiligheidshuis, maar waar dat laatste 
vaak een constante stroom strafzaken heeft, 
richt het Actiecentrum zich op doelgroepen die 
 geprioriteerd zijn door de bestuurders van de 
 veiligheids en zorgpartners. Geldorp: “Wij focus
sen op specifieke doelgroepen en vraagstukken. 

‘Zorg voor een vlieg op de 
wand’

INTENSIEVE 24-UURSBEGELEIDING, HET OPBOUWEN  
VAN EEN VERTROUWENSBAND EN AFSCHALEN 
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Denk aan de aanpak van de Top600 criminele 
jongeren, de persoonsgerichte aanpak bij radica
lisering of de aandacht voor verwarde verdachten. 
Zaken die op bestuurlijk niveau prioriteit hebben.”
Van Dijk vult aan: “Daarnaast is er een loket waar 
professionals zelf casussen kunnen aanbrengen. 
Er zijn namelijk altijd gevallen die buiten de 
genoemde prioriteiten vallen, maar waar je als 
hulpverlener pijn in je buik van krijgt. Dat je alles 
geprobeerd hebt en er toch niet uitkomt.”

Systeemfouten 
Geldorp en Van Dijk hebben het over knelpunten 
en systeemfouten bij de zaken die het Actiecen
trum voorgelegd krijgt. Zo is er de casus van een 
meisje dat onder invloed van drugs soms dagen 
van huis is. Niemand weet wat zij in die tijd 
uitspookt. En als ze dan thuiskomt, krijgt ze ruzie 
met haar moeder. Tot huiselijk geweld aan toe. 
Van Dijk: “Ze was inmiddels ouder dan achttien 
jaar; dan valt jeugdzorg weg.” Daar komt bij, stelt 
Geldorp: “Dat in dit geval de ene hulpverlener 
vond dat ze slachtoffer was van een loverboy, maar 
de andere er niet van overtuigd was. Dat soort 
onduidelijkheid komt door de juridische definities 
die we moeten hanteren.
Iemand van het Leger des Heils heeft me uitgelegd 
hoe de wetgeving in algemene zin in elkaar zit. 
Dat is me bijgebleven, omdat het de kromheid van 
ons systeem toont. Stap je je huis uit en is je fiets 
verdwenen, dan ben je slachtoffer van fietsdief
stal. Of de dader wordt gevonden of niet. Maar 
ben jij slachtoffer van een loverboy en komt er 
geen dader in beeld, bijvoorbeeld omdat je bang 
bent voor represailles als je getuigt, dan ben je 
juridisch gezien geen slachtoffer.
In deze zaak lag het weer net anders. Volgens onze 
normen werd dit meisje seksueel misbruikt, maar 
in het politieonderzoek is nooit gebleken dat er 
één iemand aan haar verdiende. Wij vermoedden 
dus wel invloed van een loverboy, maar dat kon 
juridisch niet aangetoond worden. Omdat er wel 
van alles aan de hand was met dit meisje, had zij 
wel degelijk onze hulp nodig.”

Procesregisseur en ambulant 
 begeleider
Nadat zestien instanties met de casus bezig waren 
geweest, kreeg het Actiecentrum de zaak. Van 
Dijk: “Toen de casus bij ons werd aangemeld, 
was het de ene crisis na de andere. Dan was ze 
dagen weg, waarna ze met een kater van de drugs 
terugkwam en verhalen vertelde over misbruik, 
verkrachting en andere ellende. Na een stevige ru
zie vertroetelde haar moeder haar tot ze haar roes 
had uitgeslapen en dan verdween ze weer voor een 
aantal dagen.”
Het Actiecentrum neemt de casus ‘in regie’: er 
wordt een procesregisseur op de zaak gezet. Van 
Dijk: “Zij heeft focus aangebracht en een koers 
uitgezet. Er bleken zoveel instanties betrokken bij 
de hulp aan dit meisje, dat langs elkaar heen ge
werkt werd en de hulp deels niet aansloot op haar 
behoeftes. Na het gezamenlijk bepalen van een 
koers om haar te helpen, heeft de procesregisseur 
tegen sommige partijen gezegd dat ze niet meer 
nodig waren. Dat schiep overzicht.”

De allereerste focus lag op de vraag hoe het 
meisje beschermd kon worden tegen zichzelf. 
“Er was uiteindelijk niet genoeg bewijs om haar 
als loverboyslachtoffer aan te merken of voor een 
rechterlijke machtiging. We hebben toen, met die 
koers in ons achterhoofd, samen met onze part
ners besloten een ambulant begeleider aan haar 
te koppelen. Hij stond dag en nacht klaar voor 
haar. Zelfs als ze midden in de nacht belde, nam 
hij op en ging langs als hij dacht dat het voor haar 
veiligheid nodig was. Hij was er voor haar, van het 
helpen overzicht te krijgen in de schulden die zij 
had, tot ervoor zorgen dat ze goede begeleiding op 
haar werk kreeg. In het begin was hij wel veertig 
uur in de week met haar in de weer.”

Dat schept overigens een ander potentieel 
probleem, stelt Van Dijk: “De ambulant bege
leider werd tijdelijk ingezet. Bij een intensieve 
begeleiding als in dit geval, wordt de begeleider 
een ankerpunt voor de cliënt. Maar hij was er dus 

tijdelijk; het uiteindelijke doel was een brug te 
slaan naar de reguliere hulpverlening. Maak in een 
traject als dit dus van begin af aan helder dat er 
sprake is van tijdelijke begeleiding.”

De ambulant begeleider kreeg ook een belangrijke 
rol richting de moeder. “Omdat er een patroon 
was tussen moeder en dochter, was het heel 
belangrijk dat de ambulant begeleider met hen 
beiden aan de slag kon gaan. Alleen zo waren 
ook de patronen in de verhouding tussen moe
der en dochter aan te pakken.” Een belangrijke 
les, volgens Geldorp: “Kijk niet alleen naar het 
vermoedelijke slachtoffer, maar neem nadrukke
lijk haar omgeving in je aanpak mee. Hier speelde 
bijvoorbeeld huiselijk geweld. Dat kun je negeren 
of veroordelen, maar vergeet niet dat de moeder 
ook gewoon wanhopig was, omdat haar dochter 
nachtenlang wegbleef. De zorgen van ouders over 
de veiligheid van hun kinderen zijn enorm en ver
dwijnen niet zomaar ineens als een kind meerder
jarig is geworden, zeker niet in dit geval.”

Maatschappelijke kosten
De ambulante begeleiding heeft veel goeds 
gebracht. Van Dijk: “Het is dé manier geweest om 
voor dit meisje een brug te slaan naar reguliere 
hulpverlening. Het bracht stabiliteit en focus, 
waardoor zij uiteindelijk die reguliere zorg – en 
een behandeling als niet onbelangrijk onderdeel 
daarvan – kon krijgen. Juist door te investeren in 
de relatie, wist de begeleider de situatie te norma
liseren. Hij was er, zoals hij het zelf zei, als vlieg op 
de wand. Continu in de gaten houden, er zijn als 
zij haar hand naar hem uitstak.”
Het is een goede oplossing, maar wel eentje die 
duur is. Zo duur dat het onmogelijk vol te houden 
is voor elk slachtoffer. “Maar het is uiteindelijk 
een kwestie van keuzes maken”, is Geldorp van 
mening. “Draai de vraag maar eens om: wat zijn 
de maatschappelijke kosten als we dit meisje níet 
helpen? Dan blijf je ongecoördineerd aanmodde
ren met een bak partijen. Via procesregisseur en 
ambulant begeleider is het mogelijk gebleken de 

hulpvraag af te schalen van constante crisis naar 
reguliere hulp en nu bouwt het meisje een ander 
leven op. Dat is voor haarzelf, maar ook gezien 
de kosten die de hulp met zich meebracht, een 
enorme vooruitgang.”

Deze zaak heeft Geldorp en Van Dijk een aantal 
belangrijke dingen geleerd. “Kijk anders naar kos
ten die hulp met zich meebrengt”, stelt Geldorp. 
“Kijk niet alleen naar kosten van de hulpverlening, 
maar neem ook de kosten van politie en justitie 
mee: 112meldingen en de vele keren dat de wijk
agent opgeroepen wordt mee. Door dit meisje een 
tijd intensief te begeleiden, vervallen veel van dit 
soort kosten.”
Redeneer vanuit de persoon zelf, haakt Van Dijk 
in. “Kijk naar wat die nodig heeft om een stap in 
de richting van hulpverlening te kunnen maken. 
Hoe kunnen we het beste helpen? Als je dat in 
beeld krijgt, kun je de intensieve begeleiding 
langzaam maar zeker afschalen.”
Geldorp eindigt: “Maar het vergt ook dat we op 
een aantal onderwerpen beter samenwerken. 
Zeden, mensenhandel en prostitutie zijn onder
ling verweven als het gaat om meisjes met een 
verhoogd risico om slachtoffer te worden van 
loverboys. En toch is dat bij beleidsdirecties, 
gemeenten, politie en Openbaar Ministerie apart 
belegd en de communicatie verloopt niet altijd 
vlekkeloos. Deze samenwerking, én die tussen 
veiligheid en zorg, kan en moet beter, want we 
hebben het over kwetsbare meiden die onze hulp 
keihard nodig hebben. Ook als juridisch niet altijd 
even helder is wat er aan de hand is en hoe we ze 
kúnnen helpen.”
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Intensieve 24-uursbegeleiding, het 
opbouwen van een vertrouwensband 
en afschalen 

De expertgroep loverboyproblematiek 
constateert dat intensieve begeleiding 
zinvol kan zijn in uiterst ingewikkelde 
gevallen. Dat vergt wel iets aan de kant 
van de hulpverlening:

• Maatwerk en aandacht zijn 
 onontbeerlijk

• Blijf aansluiten op de behoeften van 
de cliënt en erken dat deze in de tijd 
veranderen

• Veroordelen en moraliseren 
werkt demotiverend; blijf altijd 
 oordeelloos

• Splits de voortgang op in kleine, 
behapbare delen zodat je vaak tast-
bare resultaten boekt met de cliënt

• Doorbreek patronen op structurele 
wijze

• Kijk niet alleen naar de cliënt zelf 
maar houd ook rekening met de 
omgeving van de cliënt
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Meer informatie
Wil je meer weten over mensenhandel en  
de ondersteuning van slachtoffers, ga dan  
naar www.wegwijzermensenhandel.nl.  
Lees ook UITGEBUIT - Verhalen van slachtoffers  
van mensenhandel.
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