
Verslag kennisbijeenkomst slachtoffers 
loverboys  
maandag 27 mei 2019, Utrecht 

Cri de coeur: Ga zorgen dat we met elkaar samenwerken en de 
mensenhandel/loverboys slachtoffers eerder kunnen signaleren en vroeger en beter 
kunnen behandelen.  
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Opening 
door Diana Monissen, dagvoorzitter en voorzitter programmacommissie Veilig opgroeien). 

De dagvoorzitter opent de bijeenkomst door aan enkele aanwezigen te vragen wat ze verwachten van 
de bijeenkomst. Kennis delen en nieuwe kennis halen wordt genoemd. 
Dit sluit aan bij het doel van de bijeenkomst: Stimuleren samenwerking, afstemming en wederzijdse 
kennisdeling rondom de trajectbrede aanpak voor slachtoffers loverboys.  
Aan het eind van de bijeenkomst verwachten we beter zicht te hebben op het onderzoek en de 
kennis(ontwikkeling) naar de aanpak en de zorg voor slachtoffers loverboys. Hoe verschillende 
partijen elkaar kunnen versterken en wat daarvoor nodig is. 

De grote geschiedenisquiz (door Anne Addink, NJi) (bijlage 1 de grote geschiedenisquiz)
Een presentatie in quizvorm over wat er vooraf ging aan de huidige onderzoeken over 
trajectbenadering en effectiviteit van zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys. 
Mijlpalen:  

• 2011-2014 Rijksbrede aanpak Loverboyproblematiek
aanvulling door Corinne Dettmeijer: nationaal actieplan mensenhandel in 2002 al ontwikkeld,
later aangevuld.

• 2014 In een voorstudie (Mein et al) gaven 37 van de 83 benaderde instellingen aan zorg te
bieden aan slachtoffers van Loverboys. Conclusie: al doende zijn mensen behandeling gaan
geven, veelal generalistische programma’s, geen expliciet aanbod, geen onderbouwing.

• 2014 Jeugdzorgorganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland namen het initiatief om de
Commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys / mensenhandel in de zorg voor jeugd' in te
stellen. Dat deden ze uit bezorgdheid over de bestaande aanpak van loverboy- en
mensenhandelproblematiek en het groeiend aantal slachtoffers. De Commissie onder
onafhankelijk voorzitterschap van Naïma Azough komt met het actieplan ‘Hun verleden is niet
hun toekomst’. Jeugdzorgorganisaties intensiveren hun hulp aan meisjesslachtoffers van
loverboys of mensenhandel. De afspraken die ze daarover hebben gemaakt staan in dit
actieplan.

• 2015-2017 Beschrijven en onderbouwen van zorgprogramma’s. Zes jeugdhulpaanbieders zijn
hun zorgprogramma’s expliciet gaan maken en onderbouwen. Het idee was om deze
programma’s erkent te krijgen in de DEI. Dat ging moeilijker dan verwacht omdat het
complexe programma’s zijn. Op dit moment zijn er 3 programma’s erkent: Asja, PINQ
gesloten en PINQ crisis. Momenteel zijn er gesprekken met de DEI commissie – Hoe wil de
commissie omgaan met dit soort complexe programma’s? – Hoe kunnen dit soort
programma’s een plek krijgen in de DEI? Beoordelingscriteria moeten beter aan gaan sluiten
bij zo’n complex programma.

• 2018: Onderzoek IGJ naar kwaliteit van hulp aan slachtoffers loverboys. Inspectie sloot aan bij
het kwaliteitskader van de commissie Azough en kwam tot de conclusie dat de kwaliteit van
hulp wel in orde was, maar dat er nog verbeterpunten zijn: slachtoffers zijn onvoldoende in
beeld, uitdaging voor gemeenten, trajectbenadering is nodig – Dit wordt meegenomen in de
huidige onderzoeken.

• 2018 Hoe onderzoek naar effectiviteit? Omvang doelgroep klein, zorgprogramma’s hebben
breed aanbod aan activiteiten, implementatie per organisatie verschillend. Uit verkenning
bleek N=1 onderzoek het meest passend.

Opmerking Corinne Detmeijer: soms worden loverboys en mensenhandelaren als twee identiteiten 
neergezet. Dat zijn het niet, want het is gewoon mensenhandel. Loverboys is een vorm van 
mensenhandel (en niet iets anders). 
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Presentatie Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 
Kinderen (bijlage 2, pitches) 
(door Suzanne Kok) 
Wettelijke taak: onderzoeken, rapporteren en adviseren regering over voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. 

• Ontwikkelingen in aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. 
• Effecten van genomen beleidsmaatregelen in de aanpak. 
• Periodieke monitors.  
• Dadermonitor. 
• Slachtoffermonitor → schattingsmethode. 
• Thematisch onderzoek. 

Onderzoek: 
• thematisch (volgen beleidsmaatregelen uit) 
• periodieke monitor (dadermonitor, slachtoffermonitor) 

 
Schatting mensenhandel slachtoffers in NL – volgens vangst, hervangst methode. Dit is een groep 
statistische methoden waarmee door gedurende een bepaalde periode het aantal observaties per 
persoon te tellen het aantal personen geschat kan worden dat nul keer geobserveerd is. Zo wordt een 
schatting van de totale populatie gemaakt. 
Er wordt dan een geavanceerde variant, Multiple Systems Estimation (MSE) gebruikt.  
 
Uit deze schatting blijkt dat er jaarlijks zo’n 5.000 – 7.500 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel 
zijn in Nederland. Ongeveer 1 op de 5 à 6 slachtoffers is gemeld bij CoMensha 
Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting: ≈3.000 (46%) 
Ongeveer de helft van hen is minderjarig: ≈1.300 
Slechts 1 op de 9 is gemeld bij CoMensha 
 
Als het goed is gaat de meting herhaald worden in het programma tegen mensenhandel. 
 
De beschikbaarheid van betrouwbare data, zeker in het lokale veld is een uitdaging en verbetering 
hierin zou wenselijk zijn.  
 
 
Pitches (bijlage 2 Pitches) 
Alle deelnemers geven een korte pitch om zichzelf en hun organisatie voor te stellen en aan te geven 
wat ze doen op het gebied van (trajectbrede) hulp slachtoffers loverboys. En iedereen mag aangeven 
wat hun vragen, tips of wensen zijn als het gaat om (kennisontwikkeling of verspreiding van kennis) 
slachtoffers loverboys.  
 
Enkele vragen uit de zaal tijdens de pitches: 
 
In België wordt er bijna geen onderscheid gemaakt tussen “gewone” jongeren en jongeren met LVB 
problematiek. Terwijl we dat in Nederland wel heel belangrijk vinden, omdat we hier hebben gezien 
dat meisjes met LVB problematiek een verhoogde kans hebben om slachtoffer te worden. 
In het onderzoek uit 2015 in België is niet gevonden dat er meer slachtoffers zijn onder meisjes met 
LVB. Er is ook geen specifiek profiel gevonden. Er moet wel voor ieder meisje specifieke opvang 
geregeld worden en LVB moet dus anders worden benaderd, maar nogmaals, in België is niet 
gevonden dat het bij deze doelgroep meer voorkomt. 
 

4



Wens vanuit kenniscentrum LVB: implementatie handreiking, regionale netwerkvorming, 
samenwerking, deskundigheidsbevordering LVB bij politie/justitie. Willen dit samen gaan doen met 
Comensha (project signalering) en NJi (rol van gemeenten).  
Vraag uit de zaal: is er al een handreiking? Ja, er zijn al zo’n 10 handreikingen beschikbaar die 
LVB/GGZ-proof zijn maar niet uitsluitend voor deze doelgroep. Zoals de handreiking Hoe was jouw 
dag op Internet? 

In de presentaties en discussie komt regelmatig naar voren dat de samenwerking zo belangrijk is. 
Samenwerking tussen (verschillende soorten) hulpverlening, samenwerking met politie, samenwerking 
met school, samenwerking rondom de zorg 18-/18+, samenwerking in onderzoek enz.  
Uitgaan van wat er nodig is in plaats van uitgaan van beschikbaar aanbod.  
Eerder signalen opvangen en een toekomstperspectief bieden in plaats van alleen terug kijken. 

Bekijk de pitches in bijlage 2 pitches om te zien wie er allemaal aanwezig waren, welke organisaties zij 
vertegenwoordigden en wat die doen, en wat hun tips, vragen en wensen zijn. Op verzoek is bijlage 
2a Mensenhandel, uitbuiting en loverboyproblematiek in Nederland van Conrisq hierbij opgenomen.  

Presentatie van twee ZonMw onderzoeksprojecten: 
• Een goede toekomst: onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor

slachtoffers van loverboys, door Floortje Kunseler van Fier (presentatie in bijlage 3a)

• Effectonderzoek behandeling slachtoffers van loverboys en mensenhandel, door Anne
Addink, NJi (presentatie in bijlage 3b)

Discussie o.l.v. Corinne Dettmeijer
Vraag: waar raken de twee projecten elkaar? Zijn de projecten voldoende op elkaar aangesloten? 
Antwoord NJi: Projectleider van trajectbenadering, participeert in project over effectiviteit 
zorgprogramma’s. Alle twee de projecten zijn nog aan het ontwikkelen, concrete afspraken moeten 
nog gemaakt worden. 
Vraag: De bedoeling van ZonMw is dat deze onderzoeken samen met de beste resultaten komen voor 
de praktijk. Hoe zorg je daarvoor? 
Antwoord: Beide projecten doen participatief onderzoek en kunnen van elkaars kennis gebruik 
maken. 
Vraag: Hoe voorkom je dubbelingen?.  
Antwoord NJi: Effectiviteit zorgprogramma focust op 1 stukje van het hele traject. 

Voor de bijeenkomst is er een aantal dilemma’s aangedragen zoals behandelen in open setting 
of gesloten, hoe verbeter je registratie en moet je LVB apart registreren en behandelen? 

Koraal: De onderzoeken worden gedaan bij reguliere jongeren, terwijl we weten dat de LVB jongeren 
een hoger risico lopen en  %slachtoffers ook substantieel is. Gemiste kans als LVB niet meegenomen 
wordt.  
Reactie: Viajeugd heeft ook Almata waar specifiek LVB doelgroep wordt behandeld en die doen mee 
in het onderzoek over trajectbenadering. LVB is geen selectiecriterium voor het onderzoek, maar 
geselecteerde meisjes kunnen ook LVB problematiek hebben en worden dan meegenomen in het 
onderzoek. 
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Voor het onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma’s zijn interventies gericht op LVB nog niet 
goed genoeg omschreven. Belangrijk is de interventies eerst verder te expliciteren, dan pas 
effectonderzoek – omdat je anders conclusies niet goed kunt trekken.  
Pluryn/Intermetzo: Complexe problematiek heeft vaak geen passend vervolg. Vraag richting Fier, 
hoe kunnen we samenwerking beter maken? Het komt voor dat jongeren wel een intake krijgen, maar 
vervolgens worden afgewezen door Fier (problematiek te lastig). Vaak een afwijzing op 18-ers, soms 
ook op motivatie.  
Corinne: onderzoek trajectbenadering kan hier ook naar kijken: als er geen plek is, sta je met lege 
handen, teleurstelling voelt bij deze jongeren groter. Is nogal wat dat Jeugdzorg Plus een vervolgplek 
wil en Fier zegt dat dit voor hen te moeilijk is. Dan missen we toch een plek daar tussenin?! Nog eens 
met VWS praten. Erik Gerritsen, VWS heeft ook een escalatieoverleg. Stap van/naar gesloten 
jeugdzorg lijkt te ontbreken. 
Conrisq: Waarom gaan we niet integraler kijken en flexibeler denken in plaats van weer een nieuw 
hokje voor een nieuwe groep creëren. 
Corinne: Hestia zou toch al die mogelijkheden moeten hebben – gesloten – open residentie – 
ambulant.  
Hestia: samenwerking met Fier is stukgelopen. Er wordt wel aan gewerkt om het traject beter te 
bestendigen. 
Corinne: als je een vervolgplek hebt waar zo’n meisje net niet past, ben je nog verder van huis, dus 
een ander etiketje helpt niet.  
Reactie zaal: motivatie is meer het probleem waar open instellingen mee worstelen. Motivatie is één 
van de kerndilemma’s – hoe pakken we dat aan? 
Hoe kunnen we motivatie van jongeren meer zichtbaar maken en daar beter bij aansluiten. Meisjes 
motiveren door vanuit hun eigen plan te werken. Toch moet je ook daarbij snel denken aan geschikte 
plekken.  
 
Pluryn gaat weer contact leggen met Fier om te kijken: hoe kunnen we het samen goed doen.  
In de groepen gonst het al dat je niet naar Fier kunt, dat je daar wordt afgewezen op motivatie. Dat is 
niet helpend en dus niet wat we willen.  
 
Almata/Icarus: overplaatsing naar andere instelling/terrein geeft vaak terugval. Op hetzelfde terrein 
verschillende vormen van jeugdzorg onder 1 dak zou beter zijn, ook al mag dat juridisch niet. 
Daarover in gesprek met IGJ en VWS. We moeten meer de jongere volgen. Instellingen en 
opdrachtgevers moeten daarin investeren.  
Spirit: bij ons kunnen mensen wel van de ene groep naar de andere. 
Corinne: dat is wat Hestia ook wilde. 
Hestia: wij hebben ook 2 groepen: 1 gesloten en 1 open.  
 
Corinne: Uit onderzoek in de USA blijkt dat jongeren 8 tot 9 keer weglopen voordat behandeling 
aanslaat. In NL worden die bedden niet vastgehouden. Zou het juist goed zijn om die lange adem te 
laten zien en bedden beschikbaar te houden. 
Krijgen jongeren in Nederland de kans om een paar keer weg te lopen? Denken we daar hetzelfde 
over? Is dat hun recht? Dat recht komt beter tot zijn recht als er ook een vangnet is (bed vrijhouden 
maar dat is ook duur). 
 
Koraal: Neem de psychiatrie als voorbeeld, de periode van geslotenheid is daar enorm kort 
geworden. Kunnen we niet zoveel mogelijk naar open/ambulant. Geslotenheid is soms nodig maar 
ook gemakkelijk en niet altijd in het belang van de jongere.  
 
Een ander thema dat naar voren is gekomen is samen-plaatsing.  
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Conrisq: wetende dat ook andere meisjes ronselen, wat is dan het probleem om samen te plaatsen?  
Koraal: Gedragsdeskundige is tot de ontdekking gekomen dat het juist helpt om de doelgroepen niet 
samen te brengen. 
Conrisq: moet gender in de weg staan? 
Koraal: gaan ze nu mee aan de slag. 
Corine: onderzoek Peer vd Helm: Hij was aanvankelijk voorstander van samen plaatsing, is daarop 
teruggekomen. Meisjes vertonen vaak seksueel wervend gedrag en dat kan commitment van meisjes 
aan de behandeling in de weg staan.  
Maar op de groep kunnen ook meisjes zijn die werven 
Corinne: Dat is toch anders, er zijn meisjes die slachtoffers werven. Seksueel wervend gedrag van 
meisjes is disruptiever in een groep, werkt niet productief voor verdere stappen. Meisjes die 
slachtoffers werven is een ander probleem, zijn vaak zelf ook slachtoffer.  
Parlan: Wij werken met gemengde groep. Het wervende gedrag van meisjes zien we wel. Op de 
groep zitten dan jongens die daar niet op ingaan. Op school gaan jongens daar wel op in. Dat zijn 
kwetsbare situaties. Door deze gemengde groep is er ook een jongens slachtoffer bekend geworden 
en een transseksueel.  
Fier: Bij ons is een mannelijke mentor. Meisjes kleden zich vaak om als hij werkt. Forse dynamiek. 
Hoe doen jullie dat? Hebben die jongens het niet heel zwaar. 
Parlan: We kiezen alleen jongens die daarbij passen en we plaatsen nooit een jongen alleen. 
Corinne, maar dan ben je toch ook niet bezig met de normale maatschappij? 
Hoe kijk je vanuit participatie hiernaar?  In deel A: doen alleen meisjesgroepen aan mee. Dat is 
jammer, maar houdt dit in het achterhoofd. 

Kind met Recht: sommige meisjes vinden het ook vervelend om met andere slachtoffers te zitten. 
Vraag is of je het lotgenotencontact ook anders kan organiseren, waardoor meisjes niet allemaal bij 
elkaar zitten. 
Meisjes die zeggen: ik hoorde die verhalen van andere meisjes en ik dacht bij mij is het eigenlijk 
helemaal niet zo erg.  
Fier: Er zijn ook meisjes die het niet fijn vinden om met meisjes met andere problemen in een groep te 
zitten. Waarom niet verschillende soorten aanbod/plaatsen voor verschillende soorten meisjes zodat 
ze naar een plek kunnen die het beste bij hun past. (matched care). 

Diana: Wat gebeurt er aan Europees onderzoek? 
Corinne: 2012-13 expertmeeting USA, Canada, Groot Brittannië, België, en Nederland – landen die 
de groep als slachtoffers mensenhandel onderkende. In veel landen werd nog gedacht dat 
mensenhandel alleen maar samenging met slechte Sociaal Economische omstandigheden. 
Twee grote zaken in Groot Brittannië –  meisjes die door Indiase en Pakistaanse jongens in de 
prostitutie zijn gebracht. Is in Groot Brittannië onder tafel gehouden omdat het discriminerend zou zijn 
en weggezet als seksueel misbruik. Nederland loopt voorop in de onderkenning van het probleem en 
het doen van onderzoek naar oplossingen van het probleem.  
In Canada lopen ze wel voorop in onderzoek en in USA is onderzoek naar een grote zaak gedaan. 
Dat heeft geleid tot een andere aanpak van deze groep. Voorheen werden meisjes vervolgd voor 
prostitutie, nu worden die meisjes gezien als slachtoffers van mensenhandel.  
Fier: Wij hebben ook in internationaal project gewerkt, de Spaanse partners gaven daar aan: we 
hebben geen binnenlandse slachtoffers. Daar werd dus nog ontkent dat het daar ook gebeurd. 
Corinne: We denken allemaal dat het sneller en beter moet (en dat moet het ook), maar als je in 
breder perspectief kijkt, zijn we al een stapje op weg. 
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Afronding 
Door de dagvoorzitter Diana Monissen. 
 
Er is vandaag veel aan bod gekomen: 
• Problematiek van LVB groep is goed naar voren gebracht en wordt in onderzoeken meegenomen. 
• Het belang van Matched care – gepersonaliseerde zorg is aan bod gekomen. 
• Onderzoek meer matchen omdat N zo klein is en moeilijk te vinden 
•  Er is ook politieke aandacht voor dit onderwerp – bijeenkomst 23 mei met Erik Gerritsen – zal 

toch wel parallel zijn en geen nieuwe actieprogramma?  
• Minder in hokjes denken 
• Onderzoek: denk aan de behoeften 
• Er zijn verschillende onderlinge afspraken gemaakt om op onderdelen samen verder te gaan: ga 

daar mee aan de slag. 
 
Het is belangrijk dat we integraler kijken: wat nu in de zaal zit –  het zijn veel mensen – maar ook weer 
niet zoveel. Ik neem als voorbeeld het Prinses Maxima medisch kinderoncologisch centrum. Dat is er 
ook gekomen.  
Samenwerken het is een enorme strijd om het voor elkaar te krijgen. Je moet wel blijven vergelijken. 
Daarom vraag ik ook naar internationaal. Kennis en kunde moet samengebracht worden. Ik zie de 
effecten iedere dag. Ik denk dat jullie dat ook kunnen. Het is een zwaar thema. Ik hoor de 
versnippering: integraal en met elkaar bekijken – cri de coeur. Uitwisselen op dit thema is 
noodzakelijk. Hoop dat jullie vandaag goed contact met elkaar hebben kunnen leggen. Ga zorgen dat 
we met elkaar samenwerken en de mensenhandel/loverboys slachtoffers langzamerhand vroeg 
kunnen signaleren en vroeg kunnen behandelen.  
Graag horen we bij een volgende bijeenkomst welke stappen er gezet zijn. 
  

8



Bijlagen:  
Bijlage 1: De grote geschiedenisquiz 
Bijlage 2: Pitches 
Bijlage 2a: ConRiSq boek Mensenhandel 
Bijlage 3a: Presentatie project Trajectbenadering 741400001 
Bijlage 3b: Presentatie project Effectiviteit zorgprogramma’s 741400002. 
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De grote geschiedenis-quiz
Onderzoek naar effectiviteit van zorgprogramma’s voor slachtoffers
van loverboys en mensenhandel
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Hoe het allemaal begon ……..

8-6-2019
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Rijksbrede aanpak loverboy problematiek

Actieplan met maatregelen voor de aanpak van loverboyproblematiek:

› Betere registratie

› Voorlichting voor ouders, jeugdigen

› Handreiking  aanpak voor jeugdhulpinstellingen, scholen, gemeenten

› Verhoging straffen voor daders

› Effectieve hulp

Vraag 1: in welk jaar werd de rijksbrede aanpak loverboyproblematiek geïntroduceerd?

8-6-2019
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Voorstudie

› In de voortgangsrapportage over de Rijksbrede aanpak van 4 juli 
2013 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd dat 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (nader) 
onderzoek laatuitvoeren naar de effectiviteit van behandelmethoden 
voor slachtoffers van loverboys, onder auspiciën van ZonMw.

Vraag 2: Tot welke publicatie heeft deze aankondiging geleid? 

8-6-2019
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Een voorstudie

2014

Voorstudie naar effectiviteit van methoden voor opvang en behandeling (Mein et al, 
2014)

Behandelprogramma’s gaandeweg in de praktijk ontstaan

Niet expliciet beschreven en onderbouwd 

Veel instellingen gaven aan ‘iets’ te  doen voor de doelgroep

Vraag 3: Hoeveel instellingen gaven aan slachtoffers van loverboys op te vangen? 

8-6-2019
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Commissie Azough

2014 - 2015

Commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor 
jeugd’.

Actieplan: Hun verleden is niet hun toekomst.

Ketenbreed: aangifte, signalering, preventie, behandeling

Vraag 4: Wie nam het initiatief voor het instellen van deze commissie en wat was de 
aanleiding?

8-6-2019
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Beschrijven en onderbouwen van zorgprogramma’s

2015 -2017

Project : 

• Zes jeugdhulpaanbieders

• Zorgprogramma beschreven in een handboek

• Theoretisch onderbouwd 

Vraag 5: Hoeveel zorgprogramma’s zijn erkend?

8-6-2019
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Conclusie

› De omvang van de doelgroep is klein.

› De zorgprogramma’s omvatten een breed aanbod van verschillende activiteiten en 
interventies op verschillende leefgebieden. Programmaonderdelen worden voor een 
deel op maat aangeboden.

› De mate van implementatie van de programma’s is per instelling verschillend, de 
programma integriteit is nog niet vastgesteld. 

8-6-2019
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De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp

2018

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

› Kwaliteit van hulp voldoende

› Slachtoffers onvoldoende in beeld

› Uitdaging voor gemeenten

› Trajectbenadering is nodig 

Vraag 6: Wat zijn de belangrijkste conclusies van de inspectie?

8-6-2019
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Verkenning effectonderzoek

2018

• Verkenning mogelijkheden voor effectonderzoek

8-6-2019
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Call ZonMW

December 2018: start onderzoekprogramma

Deel A: Effectiviteit van zorgprogramma's voor slachtoffers van loverboys en 
mensenhandel

Deel B: Een goede toekomst: onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor 
slachtoffers van loverboys

Vraag 7: Wat is de titel van de onderzoeken Deel A en Deel B?

8-6-2019
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En de winnaar is…..?

8-6-2019
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27 mei, Utrecht

Bijeenkomst kennisontwikkeling slachtoffers 
loverboys

Pitches 22



• Wettelijke taak: onderzoeken, rapporteren en adviseren regering over voorkoming en bestrijding 

van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

• Ontwikkelingen in aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

• Effecten van genomen beleidsmaatregelen in de aanpak

• Periodieke monitors 

• Dadermonitor

• Slachtoffermonitor → schattingsmethode, volgende sheet

• Thematisch onderzoek

Suzanne Kok
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
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Basisprincipe: vangst-hervangstmethode

Geavanceerder: multiple systems estimation (MSE)

3 of meer vangsten/registraties

Schattingsmethode
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Jaarlijks: 5.000 – 7.500 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in NL

Ongeveer 1 op de 5 à 6 slachtoffers is gemeld bij CoMensha

Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting: ≈3.000 (46%)

Ongeveer de helft van hen is minderjarig: ≈1.300

Slechts 1 op de 9 is gemeld bij CoMensha

Schatting
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• Beschikbaarheid betrouwbare data

• Zeker in lokale veld!

• Onafhankelijk instituut

• Afstemming met departementen, gemeenten, veldorganisaties, ngo’s

Afstemming, kennisdeling, dilemma’s, vragen
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Gebruiken jullie het onderzoek van de NR en op welke manier?

Hoe kan het onderzoek van de NR optimaal worden aangesloten bij de 

dagelijkse praktijk?

Wat is er nodig om triagemodel voor kwetsbare minderjarigen te vullen en te 

blijven leren en evalueren?

Reacties / vragen voor en uit de zaal

27



27 mei, Utrecht

Bijeenkomst kennisontwikkeling slachtoffers 
loverboys
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CoMensha is het landelijk coordinatiecentrum mensenhandel.
Met de kerntaken:
Registratie – coördinatie eerste opvang en zorg – informatie en advies –
voorlichting en training
• Project: het verbeteren van signalering en zicht op aard en omvang van 

mensenhandel / loverboyproblematiek in de jeugdhulpverlening
• Twee projectgroepen:1. verbetering signalering binnen 4 jeugdhulpinstellingen 

2. assessment van alternatieve vormen van dataverzameling
• Gezamenlijk project met NJI, Jeugdzorg Nederland en landelijk kenniscentrum 

LVB

Joyce Tacl & Erin van de Weijer van CoMensha

29



1 procent van de aangemelde slachtoffers komt binnen via 
jeugdhulpinstellingen.
In 2017 heeft CoMensha 139 slachtoffers van loverboy technieken 
geregistreerd.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de groep beter in beeld komt? 
En graag willen we pleiten voor een brede focus op mensenhandel bij 
jeugdigen. Jeugdigen kunnen ook slachtoffer zijn van bijvoorbeeld criminele 
uitbuiting. 

Wensen, tips en vragen
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• Onderzoek naar het fenomeen in België: 

• Literatuurstudie 

• Interviews werkveld

• Aanbevelingen & beleidsbeïnvloeding 

• Hulp bij: Algemene vragen omtrent de problematiek; Hoe een slachtoffer 

herkennen; Concrete aanwijzingen; Problemen/vragen omtrent veilig 

internetten en/of sexting, grooming of sextortion; 

• Preventie: ‘Girl Power Squad’ tool voor jeugdhulp voorzieningen

Anke Stiers & Charlotte Verhofstadt – Child Focus ( België)
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• Luisterend oor en ondersteuning

• Advies, doorverwijzing en opvolging

• Verdwijning: opsporing en ondersteuning

• Samenwerking met politie, justitie, hulpverlening en onderwijs

• Opleiding en bewustmakingscampagnes

• Ontwikkeling van tools

Hoe gaan we tewerk? 

33



Onze wensen: 
Meer overleg en kennisuitwisseling met Nederlandse partners

Uitdagingen: 
Contact met (mogelijke) slachtoffers en vertrouwen, gepaste doorverwijzing 
en contact politie

Wensen, tips en vragen
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2016/2017 Verbreding resultaten commissie Azough naar slachtoffers met een 
LVB en/of psychische problematiek
• Samenwerking met Jeugdzorg NL, GGZ NL, VGN, Kenniscentrum KJP, Nji, 

Comensha, Nationale Rapporteur Mensenhandel
• Aanpassing handreikingen
• 10 Aanbevelingen voor vervolg:

• Voor professionals in zorg, strafrecht, onderwijs en gemeenten
• Voor kwaliteitsverbetering
• Voor intersectorale samenwerking: zorg, onderwijs, gemeente, politie en 

justitie

Erie Merkus, Landelijk Kenniscentrum LVB
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Wij willen vervolgstappen zetten:
• Implementatie van handreikingen
• Regionale samenwerking en netwerkvorming
• Deskundigheidsbevordering LVB bij politie en justitie

Wens:
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Nieuw Programma “Beter vroeg dan laat” (i.o.)

o Preventie voor jeugd.
o Geweld in afhankelijkheid.
o Thuiszitters.

Bij geweld in afhankelijkheid richt IGJ zich op:
o Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
o Veilig Thuis.
o Voorkomen Seksueel Misbruik / slachtoffers loverboy-problematiek.
o Mensenhandel

Frank Stolk, senior-inspecteur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
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IGJ: 

Moderniseren van het toetsingskader(s) en interne kennisoverdracht (regio-inspecteurs).

Binnen het toezicht aandacht voor:
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Veldpartijen:
o Heeft men de jeugdige goed in beeld?
o Hoort men de jeugdige echt?
o Wat wordt gedaan aan (primaire) preventie?
o Wat wordt gedaan aan signaleren (ook van anderen dan de gebruikelijke ‘klassieke’ slachtoffers)?

o Wat wordt gedaan aan behandelen/preventie van terugval of generationele overdracht?
o Welke rol speelt “de nieuwe/sociale media”?

Binnen het toezicht aandacht voor:
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‘Van bed, bad, brood en bescherming’ naar het bieden van ‘high intensive care 

& high safety’

• Perspectief op een normaal leven en goede toekomst
• Asja zorgprogramma: high intensive care & high safety
• Samenwerkingspartners

Priscilla Bhola / Floortje Kunseler / Evelyn Heynen 

43



• Accent op een toekomst, op ambities en dromen. Voorkomen revictimisatie
• Matched care!

• Veelomvattende interventiestrategie gericht op alle levensdomeinen en 
maatschappelijke participatie

• Voor onderzoek: Persoonlijk contact

• Dilemma’s

Wensen, tips en vragen
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Zijn er reacties of vragen uit de zaal?

• Voor vragen: stuur een e-mail naar onderzoek@fier.nl

45
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Ben van Broeckhoven en Marcel Lieskamp

Potentiele LVB-slachtoffers van loverboys/mensenhandel in beeld
• 6000 slachtoffers per jaar, waarvan 40% jongens.
• De meeste slachtoffers hebben een LVB (volgens de politie 80 procent).
• Slachtoffers komen vaker uit de schaamtecultuur.
• Een derde van alle meiden in het VSO wordt gedwongen tot seks.
• Een derde van alle meiden in het VSO stuurt een naaktselfie van zichzelf.
• Loverboys maken steeds meer gebruik van social media om te vissen.
• Een loverboy verdient voor zijn opdrachtgever € 500 - € 1000, - per slachtoffer per dag.
• Slachtoffers worden jonger (11 jaar is geen uitzondering meer).
• Loverboys gebruiken vaker geweld.

Voorkomen dat LVB-jongeren slachtoffer worden
• Prototype signaleringsinstrument met 11 aandachtsgebieden.
• Voor leerkrachten in het VSO en jeugdhulpverleners.
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Doorontwikkeling 11VB - Wensen en Dilemma’s

• Een effectieve interventie ontwikkelen om LVB’ers voor te lichten hoe uit handen te blijven van een mensenhandelaar.

• Professionals (maar ook burgers) in staat stellen om signalen op te pakken van potentieel slachtofferschap.
• Gemeenten en Justitie ‘tools’ aanreiken om beter zicht te krijgen op LVB’ers.

Wensen

Dilemma’s

• Hoe krijgen we zicht op mannelijke (potentiele) slachtoffers?
• Hoe bereiken we de kinderen onder de 12 jaar?
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Praktijkonderzoek: 
Een goede toekomst: onderzoek naar een geslaagde 
trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys

Resultaten tot nu toe

Marieke Kranenburg & Celine Chaigneau

101 15 32 36

Behoeftenonderzoek: 
interview & enquêtes

Ontwikkeling 
pilots Uitvoer pilots

Analyse &
kennis-

overdracht

Een goede 
toekomst!
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Hoe voorkom je verlies van kennis, expertise, continuïteit en kwaliteit van 
zorg in de samenwerking met andere hulpverleningsinstanties?

- wat zijn de randvoorwaarden?

Hoe zorg je dat je in contact komt en blijft met de slachtoffers? 

Wensen, tips en vragen
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Senior onderzoeker

Organisatie

Horizon locatie Hestia – JeugdzorgPlus slachtoffers loverboys

- Voorkomen herhaald slachtofferschap

- Weerbaarheid, sociaal netwerk, traumaverwerking en onderwijs

- Terugkeer naar huis of open vervolgvoorziening indien risico afdoende is gedaald

Project

‘Verbeteren en verkorten van JeugdzorgPlus: hoe en voor wie?’

- Doelgroepvergelijking JeugdzorgPlus > meiden vs meiden en meiden vs jongens

- Effectiviteit > uitstroombestemming, gedrag, trauma, system

- Meiden en jongens verschillen in traumaproblematiek, internaliserende gedragsproblematiek en competentiebeleving

- Meiden en meiden verschillen niet (op IQ, afkomst, internaliserende en externaliserende problematiek, opvoedbelasting, behandelmotivatie en 
perspectief)

Samenwerking met De Opvoedpoli, Altra, Erasmus Universiteit, JSO en NJI

Raymond Gutterswijk – Horizon Jeugdzorg en Onderwijs 
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Kennisdeling verschillende zorgorganisaties:
- (Intensief) ambulante trajecten > residentie en dan?

- Werkzame bestanddelen

- Verhuizing Hestia en project ‘Effectonderzoek opvang en behandeling
slachtoffers van loverboys en mensenhandel’

Wensen, tips en vragen
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• Werkzaam bij crisiscentrum Meisa. 
• Methodiek Pinq-crisis: Meisjes van 12 t/m 18 jaar die vanwege een crisissituatie, waarbij mogelijk 

‘loverboy-praktijken’ een grote rol spelen, niet meer in de huidige (thuis)situatie kunnen verblijven. 
• Pinq-crisis maakt deel uit van een keten die zorg draagt voor (mogelijke) slachtoffers van 

loverboys: Pinq-gesloten, Pinq-behandeling, Pinq-begeleiding en Pinq-zelfredzaamheid (18-,18+). 
Tevens is er een team van sekse specifieke trajectbegeleiders en zijn er ambulante programma’s 

van Qpido beschikbaar. 
• Hoofddoel: Het meisje heeft zich heeft losgemaakt van het loverboycircuit en/of andere 

afhankelijkheidsrelaties en heeft geleerd om gezonde en veilige keuzes te maken, gericht op 
herstel en het opbouwen van een zelfstandig leven, vrij van (seksueel) geweld en/of uitbuiting. 

• In samenwerking met o.a. Jeugdbescherming, team Mensenhandel van de politie, Amsterdams 
Coördinatiepunt Mensenhandel, de Bascule (ggz), Gemeente Amsterdam, Willem Schrikker
Stichting, GGD, MEE, HVO-querido, advocatuur, en Stichting de Regenboog. 

Hilke van Leeuwen/ Ketura Pinas 
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• Een bredere definitie waarin ook slachtoffers van afhankelijkheidsrelaties 
worden opgenomen. 

• Aanpak is hetzelfde. 
• Loverboyproblematiek wordt vaak pas in een laat stadium ‘ontdekt’/ 

slachtofferschap gaat in elkaar over. 
• Toestemming melden bij Comensha wordt vaak niet afgegeven. 

Wensen, tips en vragen
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Behandeltraject Veilig Lima
• Doel: herhaald slachtofferschap voorkomen en ontwikkelingskansen optimaal benutten

• 6 maanden, 5 dynamische behandelfases

• Veiligheid, acute medische zorg, betrekken van ouders en sociaal netwerk, traumaverwerking.
onderwijs en de toekomstige leefsituatie, eigenwaarde en zelfbepaling, aandacht voor gezonde 
relaties, seksualiteit en intimiteit.

• Samenwerking: ouders, GI, wijkteams, politie, andere (jeugd-)zorgaanbieders
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Dilemma

Herkennen van eigen slachtofferschap 
Beperking van vrijheden vanwege veiligheid 

↕

De behoefte aan vrijheid en autonomie 
passend bij ontwikkelingsfase

Wensen, tips en vragen

60



Belang van vroegsignalering, consultatie, handelen

Kennisverbreding via Steeds Sterker Academie 
Thema’s o.a. huiselijk geweld, loverboyproblematiek, EGG

Voor onderwijs, huisartsen, scouting, sportclubs, …

www.sterkhuis.nl/academie

Wensen, tips en vragen
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• Maak het onzichtbare zichtbaar!
• Hartenkreet/ wens: een wereld vrij van 

mensenhandel
• Twee projecten uitgelicht

Floortje Kunseler namens CKM
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• Samenwerkingspartners

• Wees alert op de signalen van kinder- en mensenhandel
• Lijst te vinden op www.ckm-fier.nl/signalen-mensenhandel

• Hoe maken we het onzichtbare zichtbaar?

64
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• https://www.ckm-fier.nl/
• https://maakhetzichtbaar.nl/

• Voor vragen: stuur een mail naar info@ckm-fier.nl

ZIE 
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2015: ‘Loverboyproblematiek in Nederland:
een beschrijvend onderzoek naar de huidige stand van zaken’. 

2017: Uitvoering actieplan commissie Azough, wat nog nodig
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Hartenkreet

Dilemma: Verkorting verblijfsduur afgezet tegen risico; 
meiden moeten eerder gaan oefenen met vrijheden, waar het de vraag is of dat 
op dat moment al verantwoord is.
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Van Groningen tot Zeeland, van specialistische jeugdhulp tot WMO

• Wat bieden wij op gebied van Loverboy Problematiek? Behandeling aan 
meiden en jonge moeders, tevens intramurale ondersteuning binnen WMO 
domein.

• Hoe? Nabijheid, structuur, methodische aanpak (Basic trust, Verbinden 
Gezag, Contextueel en Beschermjassen)

• Samenwerking met ketenpartners Fier, Humanitas, Arosa, Zedenpolitie/ 
rechercheur mensenhandel

Christa van Dijk, Stichting Timon

70



Tips:
Samen sta je sterker; werk samen in de keten en maak gebruik van elkaars 
expertise. 
Vragen/dilemma’s: 
Vrouwen die ronselen binnen vrouwenopvang; hoe ga je hiermee om en wat 
hebben zij nodig? LVB en Loverboys/ uitbuiting; hoe kan je deze doelgroep 
beschermen?

Wensen, tips en vragen
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Vragen 
of reacties?

Werkgebied Timon
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Wat?
• Transferium JeugdzorgPlus biedt verblijf en behandeling aan meisjes die (risico lopen om) slachtoffer (te) zijn van loverboys. De behandeling is 

gericht op het voorbereiden van het meisje om te kunnen functioneren in de maatschappij (eigen omgeving) en om herhaaldelijk 
slachtofferschap te voorkomen. 

Hoe?
• Deze meisjes worden behandeld in een leefgroep met een ego-versterkende aanpak. 
• De aanpak is gericht op het creëren en herstellen van vertrouwen in anderen (hulpverlening en netwerk). 
• De aanpak is o.a. trauma-sensitief, schemagericht, systeemgericht. 
• Gemengde groep: meisjes én jongens. 
• Transferium werkt samen met de GGZ, verslavingszorg, LVB, wijkteams, gemeente, GI, scholen. Binnen Transferium wordt gewerkt met een 

geïntegreerd aanbod van Triversum, Brijder, Lijn 5, VSO (spinaker). 

Onderzoek
• Deelname van Transferium aan het onderzoek licht op dit moment tijdelijk stil vanwege terugloop in aantal opnamen. 

• We verwachten dat wanneer dit weer toeneemt Transferium weer mee doet. 

Roos Wessels (gedragsdeskundige) namens Parlan, Transferium
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• Wens 1: dat in een vroeg stadium signalen die mogelijk slachtofferschap voorspellen worden opgevangen.  

• Wens 2: dat er minder wordt ‘ingevuld’ voor de meisjes dat zij slachtoffer zijn en dat zij beschermd moeten worden (er wordt 

aangedrongen op een gesloten plaatsing om de verkeerde reden).

Welke vragen of dilemma’s zou u graag willen bespreken?

Het dilemma van de autonomie van het meisje: 
• Haar autonomie is afgenomen door de loverboy. Hoe kunnen hulpverleners voorkomen dat ook zij de autonomie van het 

meisje ontnemen?  

Voorbeeld: Het beperken van de vrijheden van een meisje in de gesloten jeugdhulp om haar veiligheid te waarborgen 

ontneemt haar haar autonomie. Terwijl haar autonomie ook al ontnomen is door de loverboy. 

Wensen, tips en vragen
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• Zorgaanbod Safe and Sound

• Jeugdzorg, Jeugdzorgplus, LVB, 18- 18 + 

• Bestuurlijke samenwerking met koraalgroep, samenwerking politie team 
mensenhandel, veilig thuis, movira, comensha

Marleen Luimes Pluryn/ Intermetzo
Kennisnetwerk coördinator binnenlandse mensenhandel
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Meer samenwerking met de andere jeugdzorginstellingen.
Meer delen van informatie, om niet het wiel opnieuw uit te vinden.
Overgang 18-18+ qua hulpverlening moet makkelijker zijn

Hoor graag nieuwe ontwikkelingen, informatie om dit binnen onze 
organisatie weer mee te nemen.

Wensen, tips en vragen
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Hestia:
• JeugdzorgPlus. Opvang- en behandelvoorziening voor meiden (12-18) die 

slachtoffer zijn van mensenhandel (loverboys) of afhankelijkheidsrelaties.
• Individuele trajecten, scholing, individuele en groepstherapieën (PMT, 

Dramatherapie, paardencoaching, systeemtherapie), leermodules.
• Samenwerking met o.a. CPM, politie, zorgtafel, Humanitas, ouders, 

jeugdbescherming, school, overige betrokken hulpverleningsorganisaties.

Griselda van der Wiel    - Horizon Jeugdzorg en Onderwijs loc. Hestia
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Wat is uw hartenkreet/ zijn uw wensen als het gaat om (kennisontwikkeling of verspreiding van kennis) 

slachtoffers loverboys?

- Dat de maatschappij meer kennis heeft over signalen die wijzen op mensenhandel, zodat er 
eerder gereageerd kan worden.

- Meer kennis(verspreiding) over de werkwijze van loverboys via social media.
Heeft u tips voor collega’s, onderzoekers of professionals?

- Blijven signaleren en reageren, contact houden.
Welke vragen of dilemma’s zou u graag willen bespreken?

- Veel meiden houden nare gebeurtenissen voor zichzelf, omdat zij bepaalde angsten hebben 
(bijvoorbeeld verlenging van gesloten machtiging). Hoe kunnen we dit gevoel bij hen in de 
samenwerking met andere betrokken hulpverlening verkleinen?

Wensen, tips en vragen
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Kinderrechtendeskundige, 30 jaar ervaring, onderzoek, advies, lobby rond 
kwetsbare kinderen, zoals vreemdelingenkinderen, kinderen in Cariben en 
kinderhandel. Recent: Hands on! Ondersteuning van minderjarige 
slachtoffers van seksuele uitbuiting op weg naar meerderjarigheid.
• Iov Defence for Children – ECPAT en Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting en 

ism velen.
• Onderzoek focus op overgang van 18- naar 18+. Interviews professionals, 

meisjes, ouders.
• Doel verbeteren situatie meisjes.
• Doelgroep: gemeenten en jeugdhulpaanbieders.

Karin Kloosterboer – Kind met recht
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• Stop het hokjesdenken in hulpverlening: denk vanuit behoefte en 
mogelijkheden van zowel slachtoffers als situatie. 

• Heb écht contact met meisjes en jongens die slachtoffer zijn: vraag hen, 
praat met ze, geef ze zoveel mogelijk regie. Geen standaardoplossingen.

• Dilemma graag te bespreken: Zouden we niet gewoon moeten stoppen 
met het opsluiten van slachtoffers terwijl daders buiten vrij rondlopen? 

Wensen, tips en vragen
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Loverboyproblematiek in Nederland; wat is er veranderd na 2015?
In 2015 publiceerde de CONRISQ Groep het boekje ‘Loverboyproblematiek in Nederland: 

een beschrijvend onderzoek naar de huidige stand van zaken’. Sindsdien hebben de 

ontwikkelingen, mede aangejaagd door de Commissie Azough, niet stilgestaan. Om die reden 

is besloten de uitgave van 2015 te actualiseren. Zo zijn recente documenten en handreikingen 

opgenomen en zijn nieuwe kennis en praktische informatie rondom loverboyproblematiek 

erin verwerkt. Tevens wordt beschreven in hoeverre het actieplan van Commissie Azough 

uitgevoerd is en welke actiepunten nog opgepakt dienen te worden. De tekst van de eerdere 

uitgave is integraal verwerkt in deze geactualiseerde versie. In het hoofdstuk Achtergrond 

wordt de terminologie rond het begrip loverboy onderbouwd. 
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Sinds een aantal jaren staat loverboyproblematiek sterk in de maatschappelijke en 

politieke belangstelling. Er is veel aandacht voor in de media, bij diverse zorginstellingen 

staat het centraal en bovendien is het een belangrijk thema voor de overheid. Het aantal 

geregistreerde jeugdige slachtoffers van loverboys en mensenhandel neemt al jaren 

toe (Berger & Abrahamse, 2014). Zo werden er in 2009 63 Nederlandse minderjarige 

(vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel geregistreerd. Dit aantal is gestegen naar 

165 jongeren in 2013. De slachtoffers zijn voornamelijk meisjes. Het kabinet heeft zich 

voorgenomen loverboys en hun praktijken hard aan te pakken. Dat blijkt onder meer uit de 

‘Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek’, die de overheid in 2011 geïntroduceerd heeft 

(Kamerstukken II 2011/2012, nr. 166). Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd 

naar het verschijnsel. 

In dit document beschrijven we alles wat met (de ontwikkelingen rondom) loverboys te 

maken heeft, zoals seksuele uitbuiting, profielen van loverboys en profielen van slachtoffers, 

de stand van zaken rondom het actieplan van Commissie Azough, mogelijk effectieve 

behandelingen én adviezen voor in de toekomst. Hierbij wordt vooral ingegaan op meisjes 

die slachtoffer worden, omdat over jongensslachtoffers nog relatief weinig informatie 

beschikbaar is (Terpstra & van Dijke, 2015). 

 Het begrip loverboy bestaat sinds een geruchtmakende strafzaak in de jaren 

negentig. Hierbij kwam een nieuwe methodiek naar voren waarbij de slachtoffers een 

liefdesrelatie onderhielden met de jongemannen die hen tot prostitutie dwongen. Sindsdien 

kreeg het fenomeen steeds meer aandacht (Bovenkerk, 2004; Van der Wiele & De Ruiter, 2011; 

Verwijs et al., 2011). In de hedendaagse literatuur worden er meerdere definities gebruikt voor 

het begrip loverboy: 

Loverboys zijn mensenhandelaren die met verleidingstechnieken, manipulaties, 

chantage en geweld meisjes inpalmen met als oogmerk hen later voor zich te laten 

werken in de prostitutie of in andere (illegale) sectoren (Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, 2011). 

Loverboys zijn jongemannen die met verleidingstechnieken, beloften, chantage en 

geweld geld aan meisjes willen verdienen. Een loverboy is een mensenhandelaar. 

Het doel van een loverboy is om zo snel en zoveel mogelijk geld aan een meisje te 

verdienen met een zo klein mogelijke pakkans. Hij sluit perfect aan bij de behoefte 

van het te ronselen meisje en haar omgeving. In de praktijk gebruikt hij verschillende 

manieren om zijn slag te slaan. Prostitutie is daar één van, maar ook drugssmokkel 

en meisjes met valse papieren leningen laten afsluiten worden ingezet (Repetur, 

2009). 

Loverboys zijn mensenhandelaren die vrouwen en / of mannen doelbewust 

emotioneel afhankelijk maken door (de belofte van) het aangaan van een 

liefdesrelatie en hen vervolgens – via dwang, (dreiging met) geweld of een andere 

feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden 

ACHTERGROND EN 
PROBLEEMBESCHRIJVING

1
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Een loverboy onderscheidt zich echter van andere mensenhandelaren wegens de 

specifieke wijze waarop hij te werk gaat. Daarnaast richt een loverboy zich - in tegenstelling 

tot het merendeel van de mensenhandelaren - voornamelijk op minderjarige Nederlandse 

slachtoffers. (Goderie & Boutellier, 2011; Zanetti & Kanters, 2009).

  

Jeugdprostitutie
De loverboymethode valt niet alleen onder de definitie van mensenhandel, maar hangt 

ook sterk samen met het begrip jeugdprostitutie. Onder jeugdprostitutie wordt verstaan: het 

verrichten van één of meerdere seksuele handelingen met of voor een ander, door jongens 

en meisjes onder de achttien jaar in ruil voor geld, goederen of een andere tegenprestatie 

(Verwijs et al., 2011; Deth, Repetur, & Storms, 2013). Deze vorm van prostitutie is in Nederland 

strafbaar gesteld omdat seks met jongeren überhaupt strafbaar is en jongeren nooit 

zelf kiezen voor prostitutie: er is altijd sprake van dwang. Een loverboy zal deze dwang 

voornamelijk uitoefenen in de vorm van manipulatie en verleiding (Van der Wiele & de Ruiter, 

2011).

voortvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie van deze vrouwen of 

mannen – uit te buiten, veelal in de prostitutie (Terpstra, van Dijke & van San, 2005; 

Zanetti en Kanters, 2009; Bongers et al., 2012). 

Een loverboy kenmerkt zich aldus in het bijzonder door het gebruik van een specifieke 

methode om zijn, vaak jeugdige, slachtoffers te dwingen tot (veelal) prostitutie. Het is ook 

mogelijk dat de loverboy zijn slachtoffer dwingt tot andere handelingen, zoals drugshandel 

of fraude. Een belangrijk onderdeel van de methode is het verleiden en inpalmen van een 

slachtoffer. Hierbij worden ook dwang en geweld steeds vaker ingezet door de loverboys 

(Bongers, Deventer, Huijgens, & Dekkers, 2012). 

Rondom de benaming en het gebruik van de term loverboy zijn ontwikkelingen zichtbaar. 

Zo zijn er pogingen ondernomen om de term loverboy te vervangen door pooierboy of door 

mensenhandelaar. Dit woord staat beter in verhouding tot de verharding van de manier 

waarop de slachtoffers geronseld en uitgebuit worden. Op het moment van uitgave van dit 

document, wordt de term binnenlandse mensenhandelaar door de Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen boven die van pooier- of loverboy 

verkozen. Zo kunnen loverboys beschouwd 

worden als binnenlandse mensenhandelaren 

(Van der Wiele & De Ruiter, 2011). De term 

verwijst naar de uitbuiting van Nederlandse 

meisjes en jongens in Nederland. Invoering 

van het begrip mensenhandel in plaats van 

loverboy is echter nog niet geslaagd: de 

termen loverboy en loverboyproblematiek 

worden nog breed en veelvuldig gehanteerd. Daarom - en vanwege de actualisatie van de 

eerdere publicatie - wordt in dit document het begrip loverboy gehanteerd.  

Mensenhandel
Mensenhandel omvat het (on)vrijwillig en onder mensonterende omstandigheden laten 

werken van mensen om daarvan te profiteren. Mensenhandel kent vele verschijningsvormen, 

waaronder uitbuiting in de prostitutie, in de horeca, in de land- en tuinbouw en in huishoudelijk 

werk. De kern van mensenhandel is uitbuiting. Daarnaast is er doorgaans sprake van dwang, 

gebruik van geweld, chantage en misleiding (Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 2010; Van 

der Wiele & Ruiter, 2011). Mensenhandel wordt ook wel gedefinieerd als het uit winstbejag 

misbruiken en uitbuiten van mensen als een vorm van moderne slavernij. In het Wetboek van 

Strafrecht (artikel 273) staat mensenhandel dan ook beschreven als een van de zwaarste 

delicten wegens de schending van het fundamenteel mensenrecht. Na drugs- en wapenhandel 

is mensenhandel de grootste en snelst groeiende vorm van criminaliteit ter wereld (Terpstra & 

Dijke, 2015). 

“Een loverboy is een binnenlandse 
mensenhandelaar”

90



Mensenhandel, uitbuiting en Loverboyproblematiek in Nederland

12 13

Exacte cijfers over aantallen slachtoffers van loverboys zijn moeilijk te geven. Dit heeft 

twee belangrijke oorzaken. Allereerst het feit dat de problematiek zich afspeelt in het criminele 

circuit, dat per definitie deels onzichtbaar is. Daarnaast heerst er een taboe op het onderwerp, 

waardoor slachtoffers zich minder snel melden. (Cusick, 2002; Goderie, Spierings, & Woerd, 

2000; Asante & Schaapman, 2005). Bovendien worden er allerlei maatregelen genomen om 

deze praktijken aan het oog te onttrekken, zelfs aan het oog van de meisjes zelf. Zo wordt 

seks met vrienden of kennissen niet gelabeld als prostitutie, maar benaderd als ‘sparen voor 

de toekomst’ of ‘helpen met afbetalen van schulden’ (Terpstra & van Dijke, 2015). Daarnaast 

gebruiken loverboys legale prostitutie als dekmantel 

voor het uitbuiten van meerderjarige slachtoffers. 

Meerderjarigen mogen in Nederland in de prostitutie 

werken. Het dwingen tot prostitutie is daarentegen 

verboden. Voor een loverboy is het gunstig en gemakkelijk 

om een meerderjarig meisje te laten zeggen dat zij vrijwillig 

in de prostitutie werkt. De loverboy heeft dan weinig te 

vrezen. Uit onderzoek komt ook naar voren dat weinig 

meerderjarige vrouwen geheel vrijwillig in de prostitutie werken. In de raamprostitutie werkt 

hoogstens de helft van de vrouwen vrijwillig, in de escortbranche is dit ongeveer 30 tot 40 

procent (Roessingh & Ramesar, 2011). 

Registratie en aangifte
Over het deel van de prostitutie dat zich afspeelt in het illegale circuit zijn geen 

betrouwbare cijfers beschikbaar. Er zijn wel cijfers beschikbaar over het legale circuit, maar 

hier ontbreekt het aantal vrouwen dat gedwongen werkt. We beschikken enkel over feiten en 

cijfers die aangeleverd worden door politie, justitie en hulpverlening. En ook hier zijn de cijfers 

verre van compleet. Slachtoffers van jeugdprostitutie worden namelijk niet consequent en 

uniform geregistreerd (Verwijs et al., 2011). Bovendien doen weinig slachtoffers aangifte. 

Dit heeft onder meer te maken met de angst voor hun loverboy. Ook zijn slachtoffers vaak te 

getraumatiseerd om aangifte te doen of hebben ze geen vertrouwen in politie en justitie. 

Daar komt bij dat de politie het soms afraadt om aangifte te doen van mensenhandel, 

bijvoorbeeld als vooraf al duidelijk is dat een zaak met betrekking tot mensenhandel moeilijk 

rond te maken is. Het kan ook zijn dat zij adviseren aangifte te doen van een misdrijf dat 

makkelijker te bewijzen is. Een andere remmende factor op het doen van aangifte is het 

feit dat lang niet alle aangiften tot onderzoek leiden. Zo wordt de zaak geseponeerd als er 

onvoldoende bewijs is en wordt het slachtoffer dan niet officieel erkend als slachtoffer van 

mensenhandel. 

Daar komt bij dat in de praktijk slechts een beperkt aantal instanties en instellingen 

gedwongen prostitutie meldt bij het landelijk meldpunt voor registratie van slachtoffers 

van mensenhandel (CoMensha). In 2012 was 54 procent van de meldingen afkomstig 

van recherchediensten. Vanuit de hulpverlening melden met name de vrouwenopvang, 

maatschappelijke opvang, beschermde opvang en de maatschappelijke dienstverlening. 

Bureaus Jeugdzorg, instellingen voor jeugdhulpverlening en het onderwijs melden niet of 

OMVANG EN SPREIDING 
LOVERBOYPROBLEMATIEK

2
“Slachtoffers melden 
zich niet snel.”
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Wanneer we deze gegevens vergelijken met de harde cijfers van de afgelopen twee 

jaar (2015 en 2016), wordt een relatieve daling zichtbaar van het aantal meldingen in 

2015 ten opzichte van het voorgaande jaar. Zo werden er in 2015 119 slachtoffers van 

loverboytechnieken geregistreerd (CoMensha, 2015), terwijl dit in 2014 nog 216 registraties 

waren (CoMensha, 2014). Wanneer deze gegevens vervolgens vergeleken worden met de 

cijfers voor het jaar 2016, wordt er echter weer een stijging zichtbaar: in de periode 1 januari – 

30 juni werden in 2016 58 registraties gedaan terwijl dit voor dezelfde periode in 2015 maar 43 

registraties waren (CoMensha, 2016). Het aantal registraties wordt aldus gekenmerkt door een 

grillig verloop.

Bron: CoMensha

Vergelijking aantal meldingen 2015 en 
2016 t/m 30 juni

Figuur 1

43

2015 2016

56

1 juli

Naast deze harde cijfers en feiten met betrekking tot de totale omvang van slachtoffers, 

wordt er langzaamaan meer bekend over mannelijke slachtoffers. Zo is bekend dat er van 

de 100.000 slachtoffers van seksueel geweld in het jaar 2016, zo’n 10% man was (Centrum 

Seksueel Geweld, persoonlijke communicatie, 17 januari 2016) en dat het risico op het 

ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis na verkrachting voor jongens op zo’n 65 

procent ligt, terwijl dit risico voor meisjes hierop met 45 procent aanzienlijk lager is. Daarbij 

blijkt dat eerder meegemaakt seksueel geweld bij jongens kan zorgen voor een grotere 

kwetsbaarheid voor seksuele uitbuiting: twee derde van de slachtoffers maakt zónder therapie 

opnieuw seksueel geweld mee. 

Schattingen

Naast de bovenstaande harde cijfers, zijn er ook schattingen bekend waaruit blijkt dat 

loverboyproblematiek een aanzienlijke omvang heeft en zich in heel Nederland voordoet. 

In schooljaar 2007 – 2008 deed de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek naar 

loverboyproblematiek binnen het onderwijs. Een kwart van de scholen voor voortgezet 

onderwijs gaf aan last te hebben van loverboys. Uitgesplitst naar diverse opleidingen blijkt dat 

25 procent van de vmbo-scholen hier last van had, in vergelijking met 11 procent van de havo/

vwo-opleidingen en 22 procent van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (Inspectie 

van het Onderwijs, 2009). 

nauwelijks. Zo zijn er in 2012 niet meer dan zes meldingen bij CoMensha (landelijk meldpunt 

voor registratie van slachtoffers van mensenhandel) gedaan vanuit de jeugdhulpverlening 

(Terpstra & van Dijke, 2015). 

De bovenstaande mechanismen vormen enkele van de redenen waarom exacte gegevens 

over mensenhandel in het algemeen en loverboyproblematiek in het bijzonder ontbreken. In de 

volgende paragraaf zullen de feiten en cijfers die wel bekend zijn besproken worden.

Omvang mensenhandel en loverboyproblematiek
Feiten en harde cijfers

De schattingen over het daadwerkelijke aantal slachtoffers lopen sterk uiteen van duizend 

tot zesduizend kinderen per jaar, terwijl in Nederland slechts een paar slachtoffers per week 

worden gemeld. Er kan dan ook gesproken worden van onderrapportage: veel slachtoffers 

onttrekken zich nog steeds aan het zicht (Nationaal Rapporteur, 2014b). 

De ingevoerde meldplicht voor politie, andere opsporingsinstanties, hulp- en 

opvanginstellingen, particulieren, advocaten en meldpunten jeugdprostitutie bij het landelijk 

meldpunt voor aanmelding, registratie en plaatsing van slachtoffers van mensenhandel 

(CoMensha), beoogt dit aantal meldingen te verhogen. Zo probeert CoMensha dit inzicht in 

de omvang van slachtofferschap van loverboys sinds 2012 te verbeteren: ook vermoedelijke 

slachtoffers van mensenhandel dienen te worden gemeld. Van vermoedelijk slachtofferschap 

kan worden gesproken wanneer sprake is van signalen die kunnen wijzen op mogelijk 

slachtofferschap (NJI, 2017). 

Bij iedere melding wordt nagegaan of er bij het slachtoffer loverboytechnieken zijn ingezet. 

Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen slachtoffers bij wie dit wel en slachtoffers bij wie 

dit niet het geval is. Bovendien worden kenmerken als leeftijd en achterliggende problematiek 

(bijvoorbeeld trauma, licht verstandelijke beperking of meervoudige problematiek) in kaart 

gebracht. 

 In tabel 1 zijn de cijfers van 2008 tot en met 2014 weergegeven van Nederlandse 

slachtoffers van mensenhandel en loverboys: 

JAARTAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INDICATIE AANTAL SLACHTOFFERS 
LOVERBOYS

180 119 210 242 278 196 216

TOTAAL AANTAL SLACHTOFFERS
MENSENHANDEL

826 909 993 1222 1711 1437 1561

Bron: CoMensha

Nederlandse slachtoffers mensenhandel en 
loverboys 2008 - 2014

Tabel 1
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Behalve in het onderwijs komt de problematiek ook voor bij de residentiële jeugdzorg. 

Zo wordt in de residentiële jeugdzorg aangegeven dat bij een groot deel van de geplaatste 

meisjes sprake is van vermoedelijk slachtofferschap van loverboys (Van Dijke et al., 2006). 

Bovendien is de jeugdzorg de laatste jaren regelmatig in het nieuws geweest, omdat zij 

onvoldoende in staat leek meisjes te beschermen tegen loverboys. Zo lijkt er niet enkel te 

worden geronseld aan de poort maar ook binnen de instellingen zelf (Terpstra & Van Dijke, 

2015). Dit gebeurt niet enkel door de loverboys maar bijvoorbeeld ook door meisjes die zelf 

slachtoffer zijn geworden. Zij kunnen namelijk worden ingezet om nieuwe meisjes te ronselen 

door bijvoorbeeld vriendschappen te sluiten en het vertrouwen van potentiële slachtoffers 

te winnen (Bongers et al. 2012). In die gevallen loopt slachtofferschap over in daderschap en 

worden de eerdere meisjesslachtoffers zogenoemde lovergirls.  

WERKWIJZE 
LOVERBOYS

3
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dat het meisje alle dure cadeaus aan hem terugbetaalt. De loverboy weet in deze gevallen 

een zogenaamde snelle manier om geld te verdienen. Tegenstribbelende meisjes worden 

gedwongen door bijvoorbeeld geweld of (emotionele) chantage. De andere methode, het 

helpen van een vriend die in de problemen zit, uit zich vaak in het verzoek om de vriend 

gezelschap te houden en hem op te vrolijken. Eenmaal daar moet het meisje met deze 

vriend naar bed of wordt ze door hem verkracht. Daarna moet het meisje steeds vaker met 

anderen naar bed of komt ze in de prostitutie terecht. Een andere veelgebruikte manier is 

het voorspiegelen van een mooie toekomst waar veel geld voor 

nodig is. De loverboy stelt het slachtoffer voor om eenmalig of 

voor een korte periode geld te verdienen in de prostitutie. Eenmaal 

begonnen is er geen weg meer terug (Bongers et al., 2012). 

Deze klassieke methode van het langdurige inpalmen lijkt 

steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Zo lijkt het 

ronselen van mogelijke slachtoffers veel minder tijd te kosten 

dan voorheen en maken loverboys de stap naar het (dreigen met) 

geweld steeds sneller. 

Loverboy 2.0
De digitalisering van de samenleving lijkt te zorgen voor een 

meer explosieve groei van mensenhandel en een meer agressieve 

aanpak in de handelwijze van loverboys. Zo worden minderjarigen via internet, social media of 

chats veel sneller benaderd en gechanteerd dan voorheen. Het gebruik van internet en sociale 

media is voor loverboys dan ook niet meer weg te denken en dé ideale gelegenheid om een 

potentieel slachtoffer te vinden (Bongers et al., 2012). Stond de klassieke loverboy tot voor kort 

nog in discotheken, cafés en op schoolpleinen, loverboy 2.0 doet aan digitale exploitatie. Deze 

loverboys zoeken meisjes op sociale netwerksites, jongerensites, chatboxen en op diverse 

fora, voornamelijk bij de problemenrubriek (Terpstra & van Dijke, 2015). Op internet kunnen 

de loverboys namelijk relatief anoniem opereren en het bereik via internet is veel groter: 

slachtoffers kunnen in heel Nederland worden gezocht (Bongers et al., 2012). Deze methode 

heet de loverboy 2.0 en bestaat evenals de methode van de klassieke loverboy uit vier fasen: 

(1) grooming en hawking, (2) inpalmen, (3) inlijven en (4) uitbuiten. 

In de eerste fase, die van grooming en hawking, worden minderjarigen actief geselecteerd 

(hawking), benaderd en verleid (grooming) met als uiteindelijk doel het plegen van seksueel 

misbruik met de betreffende minderjarige. Het benaderen van potentiële slachtoffers gebeurt 

bij deze methode zowel passief als actief. Zo wordt passief gezocht naar meisjes. Bijvoorbeeld 

door het aanmaken van een profiel op sociale netwerksites waarmee het potentiële slachtoffer 

wordt gelokt. Actief zoeken naar potentiële slachtoffers gebeurt door het scannen van sites 

en sociale media op geschikte meisjes. Het gebeurt vaak dat meerdere meisjes tegelijkertijd 

benaderd worden en de loverboy afwacht wie het eerst reageert. Potentiële slachtoffers 

worden geselecteerd op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, hobby’s en uitdagende foto’s 

(Bongers et al., 2012).

Loverboys maken een meisje doelbewust emotioneel afhankelijk door (de belofte van) het 

aangaan van een (liefdes)relatie waarna de meisjes worden uitgebuit in de prostitutie. In veel 

gevallen blijft het echter niet bij prostitutie, maar vindt de uitbuiting ook op andere manieren 

plaats. Zo worden de meisjes gedwongen telefoonabonnementen of leningen af te sluiten. 

Tevens worden ze vaak ingezet voor criminele activiteiten als het smokkelen van drugs of het 

op de uitkijk staan bij een roofoverval (Terpstra & Van Dijke, 2015). 

Klassieke loverboy
De werkwijze van een loverboy verloopt volgens vier fasen: (1) ronselen, (2) inpalmen, 

(3) losweken van sociaal netwerk/isoleren, en (4) uitbuiten. De wijze waarop deze fasen 

doorlopen worden, kan variëren: soms wordt een bepaalde fase overgeslagen of sneller 

doorlopen óf worden er andere middelen in gezet om slachtoffers uit te buiten. De methode 

wordt aldus continu aangepast. 

De eerste fase, het ronselen, bestaat uit het zoeken naar en het benaderen van een 

potentieel slachtoffer. De klassieke loverboy doet dit op diverse locaties zoals op school, 

op straat, in winkelcentra, opvangcentra en clubs. De loverboy legt contact met een meisje 

en probeert indruk op haar te maken. Dit doet hij bijvoorbeeld door het showen van mooie 

items (zoals een auto, nieuwe telefoon, mooi horloge) of door een praatje met een meisje 

te maken en haar veelvuldig te complimenteren. Doorgaans heeft de loverboy snel door wie 

hier gevoelig voor is. Zo lijkt een loverboy de kwetsbaarheid van potentiële slachtoffers vaak 

eerder te herkennen dan professionals. Hij gaat in op een behoefte aan aandacht, veelal 

op een moment dat het potentiële slachtoffer het meest kwetsbaar is. Zodra het potentiële 

slachtoffer reageert op de toespelingen van de loverboy, probeert hij een relatie met haar aan 

te gaan. 

Hiermee start de tweede fase: het inpalmen (Bongers et al., 2012). Tijdens deze fase 

gebruikt de loverboy verleidingstechnieken om het potentiële slachtoffer voor zich te winnen. 

Zo gedraagt hij zich alsof hij verliefd is, overlaadt hij haar met veel en dure cadeaus en schenkt 

hij haar veel aandacht. Hij doet alsof hij echt om het meisje geeft en alsof hij altijd voor klaar 

staat. 

Zodra het meisje een relatie met hem aangaat, volgt de volgende fase: het isoleren 

(Bongers et al., 2012). In deze fase isoleert de loverboy het slachtoffer van haar sociale 

netwerk. Het doel hiervan is emotionele en financiële afhankelijkheid van het meisje te 

bewerkstelligen. In sommige gevallen maakt een loverboy ook gebruik van drugs om haar 

afhankelijk te maken. Als het meisje is losgeweekt van haar sociaal netwerk en afhankelijk is 

van de loverboy, gaat hij haar controleren. Bovendien verandert het gedrag van de loverboy in 

deze fase. Hij wordt vaak zeer onvoorspelbaar en de relatie kenmerkt zich door afwisseling 

van haat en liefde. Daarnaast komt het dikwijls voor dat een loverboy steeds vaker geweld 

gebruikt. Het meisje is vaak echter hevig verliefd en samen met de liefdevolle acties van de 

loverboy maakt dit dat zij de minder goede kanten van hem goedpraat (Bongers et al, 2012).

In de vierde en laatste fase wordt het meisje voorbereid op uitbuiting. Dit gebeurt op 

diverse manieren. Veelal vertelt de loverboy dat hij problemen heeft, die variëren van een 

fikse schuld tot een vriend die zwaar in de problemen zit. Een ander voorbeeld is dat hij eist 
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Zodra het slachtoffer ingaat op de toenaderingspoging van de loverboy begint de tweede 

fase: het inpalmen. Dit kan op dezelfde wijze als in de klassieke methode. Het internet biedt 

echter ook andere mogelijkheden voor de loverboy. Zo investeert een loverboy 2.0 niet altijd 

in een liefdesrelatie, maar in het opbouwen van een vertrouwensband met het meisje. Zodra 

deze vertrouwensband is opgebouwd, ontlokt hij persoonlijke of vertrouwelijke informatie, 

stelt hij haar seksueel getinte vragen en probeert hij via een webcam seksueel getinte beelden 

van haar te krijgen. Deze kunnen later als chantage-materiaal dienen. De loverboy dreigt dan 

met sextortion of sexting: het online publiceren of digitaal rondsturen van seksueel getinte 

foto’s of filmpjes van de minderjarige (WATCH Nederland, 2017). 

De derde fase betreft inlijving. In deze fase vindt vaak een ontmoeting plaats. Net als bij de 

klassieke methode probeert de loverboy het meisje verliefd te laten worden. Het kan zijn dat 

het meisje bij één van de afspraken al gedwongen wordt tot seksuele handelingen, maar ook 

verkrachtingen komen voor. Daarnaast kan de loverboy 2.0 het meisje chanteren met de in de 

chatsessies verkregen informatie of beelden. Hij belooft geheimhouding in ruil voor seksuele 

handelingen (Bongers et al., 2012). 

De laatste fase, die van uitbuiting, verschilt niet van de klassieke methode. Het meisje 

wordt op diverse manieren gedwongen tot prostitutie, vaak omdat ze moet helpen met 

geldproblemen van de loverboy, of omdat ze gechanteerd wordt.  

Tegenwoordig worden de klassieke en de 2.0 methode vaak door elkaar gebruikt. Zo 

kan het zijn dat het zoeken van een slachtoffer volgens de loverboymethode 2.0 gebeurt, 

terwijl voor de overige fasen de klassieke methode wordt gebruikt (CVV, 2013). Onderzoek 

(Zanetti & Kanters, 2009) laat zien dat het vertrouwen tussen een loverboy en zijn slachtoffer 

via internet drie keer sneller groeit dan bij het schoolplein. Meisjes laten zich verleiden om 

voor de webcam uit de kleren te gaan of seksuele handelingen te verrichten, waarna zij 

onmiddellijk chantabel zijn en bijvoorbeeld de prostitutie in worden gedwongen. De helft van 

de ronselactiviteiten verloopt dan ook via het internet (Terpstra & Van Dijke, 2015). Kortom, 

het ronselen en inpalmen van zowel jongens als meisjes gaat via het internet sneller dan 

ooit met als gevolg dat minderjarigen, ook zónder ontmoeting met de loverboy, al binnen 

zeer geringe tijd (soms zelfs al na één week chatten) onder een valse naam en leeftijd 

worden geprostitueerd. Dit kan zijn via seksadvertenties, maar ze kan ook achter de ramen 

terechtkomen. 

DADER- EN 
SLACHTOFFERPROFIEL 

4
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Kenmerken van slachtoffers
De term slachtofferschap is in de afgelopen jaren meer gespecifieerd (Nederlands 

Jeugdinstituut, 2017b). Zo wordt er inmiddels een belangrijk onderscheid gemaakt 

tussen daadwerkelijk, vermoedelijk en potentieel slachtofferschap. Van daadwerkelijk 

slachtofferschap wordt gesproken wanneer een jongen of meisje erkent slachtoffer te zijn van 

een loverboy of als er feiten aanwezig zijn die hierop wijzen. Vermoedelijk slachtofferschap 

verwijst daarentegen naar de aanwezigheid van bepaalde signalen die kunnen duiden op 

slachtofferschap. Van potentieel slachtofferschap tot slot wordt gesproken wanneer één of 

meerdere risicofactoren bij de minderjarige aanwezig zijn die de kans op slachtofferschap 

vergroten. Voor deze laatste term geldt, zeker voor minderjarigen in de puberteit, dat iedereen 

een potentieel slachtoffer kan zijn. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid, dat stelt dat iedereen slachtoffer kan worden van een 

loverboy (Bongers et al., 2012). Meisjes en jongens, in elke gemeente, uit alle lagen van de 

bevolking en met alle opleidingsniveaus kunnen slachtoffer worden. Desondanks is er een 

aantal kenmerken dat de kans op slachtofferschap vergroot. 

Zo blijkt dat loverboyproblematiek vooral een (jonge) meisjesproblematiek is. In tabel 2 

zijn Nederlandse slachtoffers van loverboys uit 2014 weergegeven. Dit is de meest recente 

gespecificeerde rapportage van CoMensha. Bij deze weergave dient vermeld te worden 

dat ook hier vermoedelijk sprake is van een hoge onderrapportage. De meeste meldingen 

komen via de politie en de aangiftebereidheid van slachtoffers is laag. In 2014 werden 216 

Nederlandse meisjes en vrouwen geregistreerd als slachtoffer van loverboytechnieken. Het 

merendeel van de slachtoffers was 23 jaar of jonger (84 procent). Meer dan drie kwart van hen 

was minderjarig (CoMensha, 2014).

LEEFTIJD t/m 14 15 t/m 17 18 t/m 23 24 t/m 30 31 t/m 40 41+ Onbekend Totaal 

AANTAL 14 78 90 23 7 2 2 216

PERCENTAGE 7% 36% 41% 11% 3% 1% 1% 100

Bron: CoMensha (2014)

Tabel 2 Bij CoMensha aangemelde 
slachtoffers loverboys in 2014

Uit onderzoek blijkt verder dat meisjes met een laag IQ een verhoogd risico hebben 

op slachtofferschap van loverboys (Van der Wiele & De Ruiter, 2011). Deze meisjes 

zijn gemakkelijker beïnvloed- en manipuleerbaar. Bovendien kunnen deze meisjes de 

consequenties van hun gedrag niet goed overzien en kunnen zij het risico van verschillende 

situaties niet goed inschatten (Bongers et al., 2012). Wat nationaliteit betreft blijkt dat 

ongeveer 85 procent van de slachtoffers van loverboys de Nederlandse nationaliteit heeft 

Kenmerken van daders
Dé loverboy bestaat niet. Het weinige onderzoek dat naar loverboys is gedaan, beschrijft 

wel een aantal overeenkomsten tussen daders (Van de Velde, 2012). In een periode 

van zes jaar (1998 – 2003) hebben Van Dijke en Terpstra (2005) onderzoek uitgevoerd 

naar medeverdachten in zaken rondom mensenhandel waarbij gebruik is gemaakt van 

loverboytechnieken. Dit onderzoek toont aan dat het overgrote merendeel van de loverboys 

meerderjarig is. Het blijkt echter wel dat het om overwegend jongvolwassenen gaat: 

de helft van de loverboys is 23 jaar of jonger. Dit gegeven wordt ook bevestigd in later 

onderzoek van Van der Wiele en De Ruiter 

in 2011. Het grootste deel van de daders 

heeft de Nederlandse nationaliteit en een 

allochtone achtergrond. Vaak is er sprake 

van een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse 

of Antilliaanse afkomst. Vele, zo niet alle, 

daders hebben een laag opleidingsniveau. Ze 

hebben meestal geen middelbaar onderwijs 

gevolgd of zijn tussentijds gestopt met hun opleiding (Van der Wiele & De Ruiter, 2011; Van 

Dijke & Terpstra, 2005). Uit diverse onderzoeken blijkt daarnaast dat mensenhandel nooit het 

eerste delict is van de loverboys. Zij zijn al eerder met politie en justitie in aanraking geweest, 

zijn eerder veroordeeld of verdacht van andere strafbare zaken zoals geweld-, drugs-, of 

vermogensdelicten (Zanetti & Kanters, 2009; Van Dijke & Terpstra, 2005; Terpstra & Van Dijke, 

2015). Mensenhandel waarbij sprake is van de loverboymethode lijkt een geprofessionaliseerd 

delict te zijn in het criminele circuit. Alvorens iemand als loverboy aan de slag kan, dient hij 

voldoende competenties en vaardigheden te hebben verworven in het criminele circuit. In de 

praktijk blijkt dat er bij loverboys meestal geen sprake is van een strakke organisatiestructuur. 

Wel zijn er gelegenheidsstructuren van (criminele) contacten en een (crimineel netwerk) op 

straat. Via deze gelegenheidsstructuren regelen loverboys hun zaken met andere criminelen 

of wisselen onderling contacten uit (Bongers et al., 2012). 

Lovergirls
Slachtoffers worden niet enkel geronseld door loverboys, maar ook steeds vaker door 

lovergirls. Deze lovergirls zijn vaak meisjes die zelf eerst slachtoffer geweest zijn van een 

loverboy en vervolgens worden ingezet om vriendschappen te sluiten met en het vertrouwen 

te winnen van de potentiële slachtoffers. Meestal doen lovergirls dit, omdat ze gemanipuleerd 

worden. De loverboy geeft de lovergirl het idee dat zij een bijzondere positie bij hem heeft. Het 

meisje voelt zich speciaal omdat ze extra taken krijgt. Bovendien ontstaat hierdoor een gevoel 

van aanzien en wordt haar relatie met de loverboy erdoor bevestigd. Daarbij kan een dergelijke 

positie voordelen hebben. Zo kan de lovergirl haar seksuele diensten uitbesteden aan andere 

slachtoffers en daardoor zelf een uitbuitingssituatie ontlopen (Bongers et al. 2012). 

“Iedereen kan slachtoffer worden, 
maar sommige kenmerken 
vergroten de kans.”
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Kort gezegd kunnen er vijf verschillende profielen van loverboyslachtoffers worden 

onderscheiden (Mein et al,. 2014):

1. Meisjes met faseproblematiek: meisjes met heftig pubergedrag, zoals uit de hand 

gelopen conflicten met ouders, meisjes die leven in twee culturen of meisjes die de 

loverboy op het verkeerde moment in hun leven ontmoeten;

2. Zeer beïnvloedbare meisjes: meisjes met een licht verstandelijke beperking, 

psychiatrische stoornissen, afhankelijkheidsstoornissen of meisjes met een sterke 

naïviteit als gevolg van een zeer beschermde opvoeding;

3. Getraumatiseerde meisjes: meisjes met traumatische ervaringen, zoals seksueel 

misbruik of mishandeling;

4. Meisjes uit Multi-probleem gezinnen: ouders en kind hebben op verschillende gebieden 

langdurige problemen zoals verslaving, psychiatrie, vroege hechtingsproblemen, seksueel 

misbruik, fikse schulden en huiselijk geweld; 

5. Meisjes met eergerelateerde problemen: meisjes uit gezinnen waar eer voorop staat 

waardoor zij bijvoorbeeld chantabel kunnen zijn bij seksueel contact voor het huwelijk. 

Jongensslachtoffers
Op verzoek van de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport is er een verkenning gedaan naar jongensslachtoffers van loverboypraktijken 

of mensenhandel. Dit om méér inzicht te krijgen in dit verschijnsel en na te gaan wat 

voor implicaties dit heeft voor de signalering en begeleiding van en zorg voor deze groep 

slachtoffers. Deze verkenning bleek nog niet zo gemakkelijk. Zo kostte het de onderzoekers 

(Van Gelder, Smit, Bakker, & de Vaan, 2017) veel moeite om deze jongensslachtoffers 

te vinden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de problematiek zich nog meer in het 

verborgene afspeelt en nog meer onzichtbaar lijkt te zijn dan bij meisjes (Blok, & Van Rijn, 

2017). Daarbij blijkt dat jongens zichzelf vaak niet zien als slachtoffer en ontbreekt het nog aan 

kennis over deze doelgroep. Bovendien worden jongens eerder als dader aangehouden dan als 

slachtoffer en is er vaak geen sprake van een vooropgezet plan of georganiseerde wijze van 

uitbuiting zoals bij meisjes. Desondanks is het de onderzoekers gelukt om casuïstiek te vinden 

en een globaal beeld te schetsen van (de problematiek) van deze groep slachtoffers. 

Zo blijkt dat veel jongens die in de prostitutie terecht komen, te maken hebben met een 

dubbel stigma op zowel prostitutie als homo- of biseksualiteit. Religieuze jongeren worden 

hierin als extra kwetsbaar bestempeld (Nationaal Rapporteur, 2016) omdat de onderwerpen 

seksueel misbruik en slachtofferschap wegens cultuur en geloof nogal gevoelig liggen. 

Bovendien is er bij jongens veelal sprake van een ‘glijdende schaal’. Dit betekent dat jongens 

vanwege bepaalde kwetsbaarheden in de prostitutie en van hieruit in uitbuitingssituaties 

terecht komen. Gebaseerd op de casuïstiek zijn er drie profielen onderscheiden (Van Gelder, 

e.a., 2017):

(Van der Wiele & De Ruiter, 2011; CoMensha, 2012). Met name meisjes uit strenge religieuze 

gezinnen hebben een grotere kans om in handen van een loverboy terecht te komen. Deze 

meisjes krijgen vanuit thuis vaak veel restricties opgelegd, waardoor zij minder goed in staat 

zijn hun eigen grenzen te bepalen. Daarnaast zijn meisjes uit een eercultuur extra kwetsbaar 

voor een loverboy. De familie-eer staat op het spel als blijkt dat een meisje zich niet zedelijk 

gedraagt of seks voor het huwelijk heeft gehad. Loverboys kunnen deze meisjes gemakkelijk 

chanteren door bijvoorbeeld seksuele handelingen op beeld vast te leggen. Hiermee kunnen zij 

relatief gemakkelijk de weg naar haar oude sociale netwerk afsnijden (Bongers et al., 2012). 

De kans op slachtofferschap van loverboys of mensenhandelaren hangt daarnaast 

sterk samen met traumatische gebeurtenissen en persoonlijkheidskenmerken (Berger & 

Abrahamse, 2014). Zo is bij veel slachtoffers sprake (geweest) van een instabiele thuissituatie, 

zoals een echtscheiding, verslavingsproblematiek van een ouder, huiselijk geweld of 

(seksueel) misbruik (Van der Wiele & De Ruiter, 2011). Daarnaast hebben ook jongeren die 

(emotioneel) verwaarloosd zijn of te maken hebben (gehad) met hechtingsproblematiek, 

een verhoogd risico op slachtofferschap. Veel van deze jongeren hebben een laag zelfbeeld 

en zijn extra gevoelig voor de aandacht van een loverboy (Bongers et al., 2012). Tot slot 

lijken minderjarige vluchtelingen uit bijvoorbeeld West-Afrikaanse landen extra kwetsbaar. 

(Nooteboom & Glasgow-Kulu, 2017). Ook dat leidt tot een vergroting van het risico.

Loverboyproblematiek wordt vaak gezien als een typisch probleem dat bij de puberteit 

hoort. Adolescenten zijn in die fase vaak onzeker en vatbaar voor de praatjes van loverboys. 

Dossieronderzoek naar ruim honderd slachtoffers toont echter aan dat de problematiek 

veel verder gaat dan puberteitsproblematiek (Van Dijke et al., 2012). Zo blijkt uit ditzelfde 

onderzoek dat ongeveer 90 procent van de slachtoffers niet alleen door hun loverboy, 

maar ook door anderen, bijvoorbeeld klanten, fysiek, seksueel of psychisch mishandeld is. 

Bovendien blijkt dat het voor de meeste meisjes niet de eerste keer was dat ze mishandeld 

of misbruikt werden. Zo is ongeveer driekwart van de meisjes bekend met een achtergrond 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij geldt dat ongeveer de helft van de 

meisjes hier thuis mee te maken heeft gehad en ongeveer 85 procent van de slachtoffers 

geweldservaringen buitenshuis heeft meegemaakt. Seksueel geweld komt hierbij op de eerste 

plaats (Van Dijke & Terpstra, 2015). 

Slachtoffers van de loverboy 2.0 lijken relatief veel op slachtoffers van de klassieke 

loverboy (Zanetti & Kanters, 2009). Meisjes die via internet in de handen van een loverboy 

vallen, hebben een leeftijd tussen de veertien en tweeëntwintig jaar. Bijna alle slachtoffers 

hebben een laag opleidingsniveau en een deel van hen heeft een licht verstandelijke 

beperking. Uit het onderzoek blijkt ook dat alle meisjes die via het internet geworven zijn, een 

probleemjeugd hebben gehad.
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Zorg- en ondersteuningsbehoefte

Tot op heden komen er relatief weinig jongensslachtoffers van loverboys/

mensenhandel in zorg bij instellingen en organisaties. Daarnaast staat de signalering van 

jongensslachtoffers (nog) in de kinderschoenen én is er sprake van een discrepantie tussen 

de behoefte en het aanbod van zorg voor deze groep (Blok, & Van Rijn, 2017). Zo blijkt de 

zorg- en ondersteuningsbehoefte van jongensslachtoffers die bij instellingen binnenkomen, 

te verschillen van die van meisjes. Jongens hebben namelijk in eerste instantie vaak geen 

behoefte aan psychische hulp maar willen graag ondersteund worden op praktisch vlak: 

ze willen gefaciliteerd worden in hun 

bestaan voordat zij toe zijn aan de 

sociaal-emotionele verwerking van het 

verleden. 

Signalering, zorg en begeleiding

Het signaleren van (vermoedelijke) 

jongensslachtoffers en de aandacht 

hiervoor staat bij veel instellingen 

en organisaties nog in de kinderschoenen, aldus de professionals die voor dit onderzoek 

gesproken zijn. De betreffende professionals geven daarbij aan dat het moeilijk is om 

kenmerken te noemen die bij jongens kunnen duiden op slachtofferschap. Daarbij verschilt 

het zelfbeeld van jongens en de manier waarop zij reageren op wat hen is overkomen 

wezenlijk van de wijze waarop meisjes dit doen. 

Een belangrijke stap in het beter leren signaleren van deze problematiek is om 

onderwerpen als seksuele ontwikkeling en identiteit standaard onderdeel van het 

gesprek tussen de jongere en professionals te laten zijn. Ook is het goed om het 

verschil tussen een gezonde seksuele ontwikkeling en mogelijk afwijkend gedrag hierin 

bespreekbaar te maken.Tot slot lijkt het van belang rekening te houden met twee algemene 

kwetsbaarheidskenmerken bij jongens uit deze doelgroep, een lichtverstandelijke beperking 

en ervaringen van seksueel misbruik op jonge leeftijd.

1. Het klassieke profiel

De slachtoffers om wie het in dit profiel gaat, zijn hoofdzakelijk jongens met een 

homoseksuele oriëntatie gecombineerd met een omgeving waarin een zwaar stigma rust 

op mannenseks en prostitutie. Vaak zijn dit jongens uit een kansarm of Multiprobleemgezin 

die te kampen hebben met een laag zelfbeeld en/of slecht toekomstperspectief. Veel van 

deze jongens streven of verlangen dan ook naar materieel bezit en/of gewin, waarin direct 

de kwetsbaarheid voor slachtofferschap van seksuele uitbuiting/mensenhandel schuil 

gaat. Evenals bij meisjes worden ook jongens geronseld middels het verleiden met een 

partnerrelatie en het proces van grooming. Een groot verschil in het proces van grooming is 

echter dat jongens gelokt worden met financiële verdiensten en verhalen over het gemakkelijk 

verdienen van geld. Vaak wordt dit gedaan door mannelijke plegers.

2. Het profiel ‘overlevingsmodus’

De slachtoffers behorende tot het profiel ‘overlevingsmodus’ hebben vaak te maken met 

ernstige afhankelijkheden zoals een verslaving aan drugs, schuld en/of dakloosheid. De 

omstandigheden waarin deze jongeren verkeren zijn dan ook vaak precair. Deze jongens 

komen vaak uit een kansarm, eenouder- of Multiprobleemgezin en meestal is er een beperkt 

sociaal netwerk of een geïsoleerde leefsituatie. Deze groep jongens is letterlijk bezig 

met overleven. Vaak begeven zij zich dan ook in het straatcircuit en is er in de wijze van 

werving sprake van wederkerigheid tussen de jongen en de klant: een klant biedt de jongen 

bijvoorbeeld onderdak in ruil voor seksuele handelingen met deze jongen. De slachtoffers uit 

dit profiel zijn het meest kwetsbaar voor andere vormen van uitbuiting. 

3. Het profiel ‘eer/stigma-gerelateerd bij coming out’ 

Slachtoffers binnen dit profiel worden beschreven als jongens die een traumatische 

coming out (seksuele ontwikkeling en oriëntatie) hebben beleefd, dan wel worstelen met 

hun seksuele geaardheid. Kenmerkend voor deze groep jongens is dat zij leven in een 

streng-religieuze of autoritaire opvoedingsomgeving waarin hun seksuele geaardheid 

niet bespreekbaar is. Deze opvoedingsomgeving maakt de jongens kwetsbaar voor het 

overschrijden van de eigen (seksuele) grenzen. Bovendien is het merendeel van de jongens 

binnen dit profiel eerst slachtoffer geweest van antihomoseksueel geweld en lopen de 

jongens het risico om in een sociaal isolement te geraken. Dit vanwege het dubbele stigma 

dat heerst op prostitutie en homoseksualiteit en het mogelijke dubbelleven dat deze jongens 

gaan leiden. De wijze van werving van deze groep wordt in verband gebracht met de wijze 

waarop deze jongens verstoten worden. 

“Het signaleren van 
jongensslachtoffers staat in
de kinderschoenen.”
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Algemene werkzame factoren in de jeugdzorg
Onderzoek van Barnhoorn et al. (2013) en Van Yperen (2003) toont aan dat algemeen 

werkzame factoren verhoudingsgewijs een grote impact hebben in de jeugdzorg. Hierbij wordt 

er vooral veel belang gehecht aan een goede relatie tussen de cliënt en behandelaar (Mein 

et al. 2014). Bepaalde eigenschappen zoals eerlijkheid, flexibiliteit, respect, betrouwbaarheid 

en een warme, open houding zouden de kwaliteit van de therapie positief beïnvloeden (Van 

Yperen et al., 2010). 

Niet alleen kwaliteiten van de hulpverlener, maar ook het leefklimaat is een belangrijke 

algemene factor die de werkzaamheid van de hulp aan jeugdigen bepaalt. Zo kan een 

behandeling pas effectief zijn als er sprake is van een veilig en stabiel leefklimaat (Jongepier, 

Struijk & van der Helm, 2010). Ook autonomie en ruimte zijn belangrijke thema’s. Hierbij is 

het belangrijk om veel geduld te hebben, kansen te bieden aan jongeren om ander gedrag 

aan te leren en jeugdigen actief te betrekken bij hun verblijf (Mein et al., 2014). Daarbij blijkt 

ook structuur een volgende belangrijke algemene werkzame factor in de jeugdzorg. Dit biedt 

jongeren een houvast en schept duidelijkheid (Van der Helm et al., 2009). In residentiële 

voorzieningen komt deze structuur vooral tot uitdrukking in de dagroutine en de regels. Tot 

slot is het ook van belang dat er aandacht is voor de relatie tussen de jongere en zijn of haar 

ouders. Zowel voor thuis- als uit huis wonende jongeren is de band met ouders erg belangrijk. 

Er dient bij een behandeling dan ook altijd tijd voor en ruimte aan de contacten en loyaliteit 

tussen de ouders en het kind gegeven te worden (Van der Helm et al., 2009).

Met betrekking tot de wijze waarop interventies of behandelingen binnen jeugdzorg 

worden vormgegeven, is uit verschillende meta-analyses gebleken dat het effect van een 

interventie of behandeling het grootst is wanneer er gewerkt wordt 

op basis van het Risk-Need-Responsivity (RNR)-model (Andrews 

& Bonta, 2010). Volgens dit model kan een interventie enkel 

effectief zijn wanneer het gebaseerd is op een gestructureerde 

risicotaxatie (hierover in de paragraaf ‘huidige stand van 

zaken’ meer) en drie beginselen: het risico-, behoefte-, en 

responsiviteitsbeginsel (Put, et al. 2011). 

Het risicobeginsel beschrijft dat de intensiteit van een 

interventie moet zijn afgestemd op het recidiverisico van de 

jongere: hoe groter het risico op recidive, hoe meer ingrijpend de 

interventie (Van der Laan e.a., 2010). Dit beginsel beschrijft dus 

wie de interventie moet krijgen. Het behoeftebeginsel vervolgens, 

is gebaseerd op de criminogene behoeften, ook wel dynamische 

of veranderbare risicofactoren, die direct samenhangen met 

recidive. Door te interveniëren op deze factoren, neemt het risico op recidive af. Dit beginsel 

geeft dus aan wat een interventie zou moeten aanpakken. Het responsiviteitsbeginsel tot 

slot, beschrijft dat een interventie moet passen bij de leerstijl, intellectuele mogelijkheden, 

maar ook de motivatie van de jongere (Andrews e.a., 1990; Lowenkamp & Latessa, 2005). Dit 

beginsel geeft dus aan hoe er behandeld moet worden.

BEHANDELING
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concentratieproblemen. Problematiek die volgens van Dijke en Terpstra (2015) niet opgelost 

kan worden met voorlichting en weerbaarheidstraining. Volgens hen zou een behandeling 

aan slachtoffers van loverboyproblematiek trauma-focused, safety-focused en abuse-

focused moeten zijn. Met trauma-focused doelen zij op trauma-gerelateerde ontwikkelingen. 

De hulpverlening aan jongeren met probleemgedrag wordt vaak in kaart gebracht met behulp 

van het sociale competentiemodel (Slot & Spanjaard, 1999). In dit model gaat het om de 

balans tussen (ontwikkelings-)taken en vaardigheden (competenties). Als de competenties 

die een jongere bezit niet toereikend zijn om de taken te vervullen die bij zijn of haar leeftijd 

horen, dan ontstaan er problemen. Voorbeelden van 

dergelijke ontwikkelingstaken zijn: vriendschappen 

kunnen aangaan en onderhouden; rekening kunnen 

houden met anderen; zinvol kunnen invullen van vrije tijd; 

autonomie; zelfstandig kunnen zijn, denken en wonen; en 

kunnen omgaan met autoriteiten en instanties. 

Een behandeling die trauma-focused is, richt zich op 

de vraag hoe het kan dat jongeren dergelijke vaardigheden 

nog niet bezitten. Vaak wordt vastgesteld aan welke vaardigheden en competenties het 

ontbreekt, maar niet hoe dit komt. Het risico is dan dat de onderliggende oorzaak van 

het probleem over het hoofd wordt gezien. Met safety-focused wordt bedoeld dat er een 

veilig, vertrouwd en goed pedagogisch klimaat binnen de instellingen wordt verzorgd. 

Met het begrip abused-focused doelen Van Dijke & Terpstra op het gegeven dat mogelijk 

slachtofferschap van seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing nog te weinig wordt 

uitgevraagd. Er wordt vaak verondersteld dat informatie over slachtofferschap moeilijk 

boven water te krijgen is, maar zodra het aan de jongeren gevraagd wordt, vertellen zij in 

de meeste gevallen over de traumatische gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. Ook 

uit Amerikaans onderzoek komt dit naar voren: veel mensen zijn bereid om te vertellen, 

mits de professionals in staat zijn om zonder spanning, afgrijzen of verontwaardiging over 

het misbruik, de mishandeling of de verwaarlozing naar hun verhaal te luisteren (Lanius, 

Vermetten & Pain, 2010). 

Berger en Abrahamse stellen een behandelsetting voor die overeenkomsten vertoont met 

het voorgaande en die gebaseerd is op vier pijlers: veiligheid en bescherming, een liefdevol 

en gestructureerd pedagogisch basisklimaat, een trauma-gerelateerde behandeling en 

onderwijs. Aanspreken op veerkracht, vergroting van eigenwaarde en het terugkrijgen van 

grip op het eigen leven vormen hierbij belangrijke componenten (Berger & Abrahamse, 2014). 

Tevens is het volgens Berger & Abrahamse essentieel dat de benadering gericht is op het 

systeem, de toekomst en op normaliseren.  

Daarnaast is het belangrijk dat meisjes direct de juiste en meest passende zorg krijgen 

volgens het principe van matched care. Nog veel te vaak lopen slachtoffers van loverboys nu 

namelijk nog vast in het principe van stepped care. Hierbij wordt eerst de lichtste vorm van 

zorg ingezet en wanneer blijkt dat dit niet werkt, iets zwaardere zorg en zo verder (Van Dijke & 

Terpstra, 2015). 

Specifieke werkzame factoren voor slachtoffers van loverboys
Naast bovenstaande algemene werkzame factoren zijn er ook specifieke werkzame 

factoren te onderscheiden. Dit zijn elementen uit specifieke behandelingen of interventies 

waarvan is bewezen dat zij voor specifieke doelgroepen werken. In de behandelpraktijk 

van slachtoffers van loverboys neemt ook de behoefte hieraan toe (Mein et al., 2014). 

Veel interventies en behandelingen voor slachtoffers van loverboys zijn namelijk nog niet 

getoetst op effectiviteit. Desondanks blijkt dat er toch een aantal specifieke werkzame 

factoren bekend is. Zo is emotionele veiligheid een belangrijke voorwaarde en basis voor 

goede hulp aan slachtoffers van loverboys (Mein et al., 2014). Veiligheid en bescherming 

zijn condities voor het aangaan van een professionele relatie. Pas als hierdoor een relatie 

gevormd is, kan met succes worden gewerkt aan problematiek (Schuengel et al., 2006). 

Bovendien stelt de Nationaal Rapporteur (2014) dat herhaald slachtofferschap kan afnemen 

en aangiftebereidheid toe zal nemen zodra slachtoffers zich in een veilige en geschikte 

opvangplaats bevinden. Tevens blijkt dat de meisjes baat hebben bij een gefaseerde aanpak 

van de behandeling en interventies (Leenarts, 2013). Een dergelijke aanpak omvat de 

opeenvolgende fase: opname, beeldvorming, behandeling, uitstroom en ambulant/ nazorg. 

Een gefaseerde aanpak werkt motiverend omdat de meisjes per fase meer zelfstandigheid 

en eigen verantwoordelijkheid kunnen verwerven. Bovendien is het belangrijk dat er 

niet enkel naar loverboyproblematiek wordt gekeken bij de slachtoffers, maar ook naar 

onderliggende problemen. Bijvoorbeeld naar het eerder beschreven voormalig (seksueel) 

misbruik, mishandeling, verwaarlozing en opvoedproblematiek waar loverboyslachtoffers 

al eerder mee te maken hebben gehad. De problematiek van de meisjes wordt in het licht 

van deze bevindingen door experts niet gezien als een op zichzelf staand fenomeen, maar 

als uitingsvorm van onderliggende problematiek (Van Dijke et al., 2012). Hulpverlening 

die zich hoofdzakelijk of uitsluitend richt op de bovenliggende, actuele en zichtbare 

problematiek is vanuit deze gedachte onvoldoende om meisjes te behandelen en herhaling 

van slachtofferschap te voorkomen. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt 

daarnaast dat het versterken van de weerbaarheid en het onderhouden van gezonde relaties 

belangrijke elementen zijn in de behandeling van slachtoffers van loverboys (Verwijs et al., 

2011).

Invalshoeken van behandelingen
Momenteel worden er in Nederland twee interventies ingezet bij (seksueel) kwetsbare 

meisjes, namelijk weerbaarheidstrainingen enerzijds en voorlichting of psycho-educatie over 

relaties en seksualiteit anderzijds. In enkele gevallen worden deze interventies aangevuld 

met traumabehandeling zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

(Verwijs et al., 2011; Van Dijke en Terpstra, 2015). Van Dijke en Terpstra (2015) stellen dat deze 

interventies voor alle meisjes goed zijn, maar dat de essentie van het probleem van de meisjes 

niet bij gebrekkige kennis en weerbaarheid ligt. 

De kern zit juist in de complexe vormen van traumatisering, een traumatische 

ontwikkeling en daarmee gepaard gaande klachten, problemen en stoornissen. Daarbij is 

te denken aan hechtingsproblemen, een negatief zelfbeeld, emotieregulatie-problemen en 

“Emotionele veiligheid is een 
belangrijke voorwaarde.”
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Uit de studie van Nijhof (2011) komt naar voren dat slachtoffers van gedwongen 

prostitutie een toename van internaliserende problemen laten zien. Daarnaast vertonen 

deze meisjes een afname in hun zelfwaardering en maken ze minder gebruik van emotionele 

coping (de manier waarop je met problemen en stress om gaat). Behandeling van deze 

meisjes zou dan ook gericht moeten zijn op internaliserende problematiek, zelfbeeld en 

coping. 

Tevens is het belangrijk om bij de behandeling interventies mee te nemen die erop gericht 

zijn de ouders hun ouderrol (weer) te laten innemen en de relatie tussen meisjes en hun 

ouders te herstellen (Van Dijke & Terpstra, 2015). Zo is de relatie tussen ouders en hun dochter 

bij loverboyproblematiek veelal diepgaand verstoord. Immers, loverboys isoleren meisjes 

doelbewust van hun ouders, familie en vrienden. Systeemtherapie is dan ook een goed 

voorbeeld van een dergelijke interventie. 

De behandeling kan op drie manieren benaderd worden: een generieke opvang en 

behandeling (gericht op verschillende doelgroepen), een specifieke opvang en behandeling 

(waaronder gender sensitieve) en een categorale opvang en behandeling (gericht op één 

specifieke doelgroep) (Berger & Abrahamse, 2014). 

Gemengde groepen komen in de residentiële jeugdzorg veel voor. Zo worden slachtoffers 

van loverboys opgevangen in groepen waar ook jongens worden geplaatst en wordt er niet 

altijd een onderscheid gemaakt op basis van problematiek. Er zijn verschillende standpunten 

over de vraag of dit al dan niet gewenst is. Zo verwoordde de minister van Veiligheid en 

Justitie het als volgt: ‘Plaatsing in een speciale meisjesvoorziening waar slachtoffers van 

loverboys geen jongens tegenkomen kan helpen, maar is niet altijd de aangewezen aanpak. 

Want het gaat er om dat de meisjes weer weerbaar worden, zodat zij niet in het oude gedrag 

terugvallen. Plaatsing in een heel afgezonderde accommodatie maakt de stap naar buiten 

weer des te groter’ (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012). 

Anderzijds wordt gesteld dat men bij een gemengde behandelsetting voorbij zou gaan aan 

de kwetsbaarheid van de slachtoffers. Een natuurlijke en genormaliseerde omgeving creëren 

in gemengde groepen is voor slachtoffers vaak nog een stap te ver. Zo is het experimenteren 

met relaties en seks, nog te veel geconditioneerd met misbruik. Bovendien bestaat de kans 

dat in gemengde groepen vermoedelijke en potentiële loverboys of mensenhandelaren en 

slachtoffers samen in één groep zitten (Berger & Abrahamse, 2014). Risico’s zullen echter per 

individu verschillen en de voor- of nadelen van een gemengde of homogene groep zullen voor 

de ene jongere wel opgaan maar voor de andere jongere niet. Het is dan ook altijd van belang 

om voor iedere individuele jongere een genuanceerde afweging te maken voorafgaand aan de 

plaatsing op een homogene of gemengde groep.

HUIDIGE STAND 
VAN ZAKEN

6
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van de aangeboden opvang en behandelingen die zich specifiek richten op de slachtoffers 

van loverboys. Uit onderzoek van Berger en Abrahamse (2014) komt naar voren dat er 

op verschillende vlakken winst te halen is in de aanpak voor slachtoffers van loverboys 

en mensenhandel, variërend van vroegsignalering van kwetsbare meisjes tot intensieve 

behandeling van ernstig getraumatiseerde meisjes en de re-integratie in de samenleving. 

Problemen die vanuit jeugdzorg aangegeven worden, zijn onder meer dat de wijze van 

signalering en screening in de Jeugdzorg niet eenduidig en 

consequent is en dat de registratie van slachtoffers gebrekkig is. 

Tevens worden beschikbare programma’s niet structureel ingezet 

en is het niet duidelijk welke aanpak en behandeling het beste 

werkten.

Opvang en behandelmethoden binnen de 
CONRISQ Groep

Drie dochterinstellingen van de CONRISQ Groep vangen 

slachtoffers van loverboys op en behandelen hen, namelijk de 

OG Heldringstichting, Bijzonder Jeugdwerk en Pactum. In deze 

paragraaf wordt beschreven hoe deze stichtingen dit doen. Hierbij 

worden de drie eerdergenoemde principes – te weten trauma-

focused, safety-focused en abuse-focused – van Van Dijke en 

Terpstra (2015) benoemd waar deze van toepassing zijn. 

OG Heldringstichting

De OG Heldringstichting behandelt jongeren met ontwikkelingsproblemen en (ernstige) 

gedragsstoornissen zowel binnen een maatregel van de kinderrechter (JeugdzorgPlus) als 

zonder maatregel. Het behandel- leef- en onderwijsklimaat wordt vormgegeven volgens de 

principes van een trauma-geïnformeerde organisatie (Bloom & Farragher 2013). Dit houdt in 

dat ieder deel van de organisatie, in de totale keten van opname en eerste signalering tot re-

integratie, is nagelopen op – en aangepast aan – een basaal begrip van hoe trauma inwerkt 

op een mens. Op deze manier kunnen, in het contact met getraumatiseerde jongeren en hun 

ouders, kwetsbaarheden en triggers voor trauma worden vermeden. Via dit principe krijgen 

schadebeperking en een gewone ontwikkeling weer ruim baan. 

Behandeling bij de OG Heldring start vanuit een beschermende setting. Dit betekent dat 

een kind of jongere in de eerste fase in een gesloten voorziening wordt geplaatst, op last 

van een kinderrechter. Het merendeel van de jongeren, dus ook meisjes die slachtoffer zijn 

geworden van loverboys, start het traject bij de OG Heldring op een stabilisatie- en observatie 

unit. 

Voor loverboy slachtoffers is er op het terrein een medische dienst beschikbaar. De 

medewerkers kunnen zorgvuldig en met de juiste attitude lichamelijk onderzoek en acute 

medische zorg verrichten. Zodra het veilig en verantwoord is, vindt verdere behandeling 

plaats in een behandelunit. Dit kan een gesloten of een meer open unit zijn, afhankelijk van 

de aanwezige risico’s. Indien er nog invloed of dreiging van een loverboy is, is een kader 

Opvang en behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys
Het behandelaanbod van instellingen in de jeugdzorg is breed en veelomvattend. Dit wordt 

ook wel een generalistisch aanbod genoemd en is gebaseerd op een algemene behandelvisie 

waarin de problematiek en symptomen centraal staan, zoals die zich op het moment 

voordoen. 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een onderzoek 

uitgevoerd naar de effectiviteit van behandelmethoden van slachtoffers van loverboys 

(Mein et al., 2014). In dit onderzoek zijn 37 Nederlandse instellingen ondervraagd over hun 

behandelvisie, dagelijkse werkwijze en de interventies die zij in dat kader toepassen. De 

resultaten van dit onderzoek wijzen onder meer uit dat slachtoffers van loverboys geen 

specifieke doelgroep vormen binnen de jeugdzorg. Zo staan de instellingen in de jeugdzorg 

in beginsel open voor alle jongeren met ontwikkelings-, opgroei-, en gedragsproblemen. Het 

aanbod van opvang- en behandelmethoden is dan ook afgestemd op deze brede doelgroep. 

Slachtoffers van loverboys die in een instelling verblijven, doorlopen in principe het 

algemene opvang- en behandelprogramma. Een aantal instellingen heeft zich echter 

toegelegd op de behandeling van specifieke doelgroepen, waaronder meisjes met een 

zogenoemde meisjespecifiekeproblematiek. Voorbeelden daarvan zijn seksueel misbruik, 

eer-gerelateerd geweld, gedwongen prostitutie, grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting door 

een loverboy. Slachtoffers van loverboys die binnen deze instellingen verblijven, doorlopen dit 

specifieke programma. Eén instelling is expliciet ingericht op slachtoffers van loverboys, zij 

het dat elders binnen die instelling ook andere jongeren worden behandeld. Slachtoffers van 

loverboys die binnen deze instelling verblijven, doorlopen een categoraal en specialistisch 

opvang- en behandelprogramma. 

 Uit het onderzoek blijkt verder dat de behandeling van slachtoffers van loverboys in 

de jeugdzorg coherent is en over het algemeen gefaseerd verloopt. Na een observatieperiode 

en een diagnose wordt een behandelplan opgesteld waarin duidelijke behandeldoelen zijn 

geformuleerd. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld. In de behandeling staat de verwerking van het opgelopen trauma, vermindering 

van hechtingsproblematiek en de vergroting van de weerbaarheid centraal. Daarnaast worden 

ouders zo veel mogelijk betrokken bij de behandeling. Het zoveel mogelijk normaliseren 

van het leven van de slachtoffers is bij de meeste instellingen een belangrijk behandeldoel. 

De instellingen hanteren een fasegewijze behandeling, waarbij betrokkenen telkens kunnen 

doorstromen naar een volgende fase waarin zij meer vrijheid en zelfstandigheid genieten. 

Verder hanteren de instellingen een integrale en systematische aanpak en maken ze gebruik 

van de interventies EMDR en cognitieve gedragstherapie. De instellingen hechten tevens veel 

belang aan een positief, pedagogisch klimaat. Daaronder verstaan zij een duidelijke dag-

structuur, dagritme en een huiselijke sfeer, waardoor slachtoffers zich geaccepteerd en veilig 

voelen. 

 In de onderzoeksrapportage van Verwijs en collega’s (2011) wordt eveneens een 

overzicht gegeven van de huidige opvang en behandeling van slachtoffers in de jeugdzorg. 

Uit zowel dit onderzoek als het beschreven onderzoek van Mein en collega’s (2014) komt 

naar voren dat over het algemeen niet of nauwelijks onderzoek gedaan is naar de effectiviteit 
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Andere behandelingen die vaker ingezet worden bij deze doelgroep zijn Cognitieve 

Gedragstherapie (CGT) of EMDR (specifieke traumabehandeling). De behandeling wordt 

tussentijds geëvalueerd waarbij de START-AV opnieuw gebruikt wordt om een inventarisatie 

van de risico’s te maken. Binnen de organisatie is één werknemer specifiek contactpersoon 

voor CoMensha die altijd wordt ingeschakeld bij vermoedens of signalen van mensenhandel. 

Bijzonder Jeugdwerk

Bijzonder Jeugdwerk biedt hulp en begeleiding aan gezinnen met kinderen, jongeren 

en jongvolwassenen (+ 27 jaar), zowel binnen een maatregel van de kinderrechter 

(JeugdzorgPlus) als zonder maatregel. Het aanbod bestaat uit ongeveer dertig hulpvormen 

in de regio Helmond, Deurne en Venlo. Deze hulpvormen variëren van preventie en 

thuisbegeleiding, tot 24-uurs zorg in een groep of individueel. De residentiële hulp is onder te 

verdelen in open en gesloten behandelgroepen (JeugdzorgPlus). 

Net zoals bij de de OG Heldringstichting, krijgt bij Bijzonder Jeugdwerk iedere cliënt 

een op maat gemaakt hulptraject, gebaseerd op de kwetsbaarheden, krachten en risico’s 

die voortkomen uit de START-AV. Voor meisjes die slachtoffer zijn geworden van loverboys 

geldt daarbij dat ze in een veilige en afgeschermde omgeving (JeugdzorgPlus) behandeld 

worden (safety-focused). Deze behandeling varieert van het vergroten van zelfvertrouwen en 

weerbaarheid tot het leren omgaan met seksualiteit en intimiteit. 

Daarnaast wordt er bij de behandeling aandacht besteed aan de onderliggende 

problematiek en aan traumaverwerking (trauma-focused). Per individu wordt gekeken welke 

specifieke aanvullende behandeling nodig is. Zo biedt Bijzonder Jeugdwerk een breed scala 

aan therapievormen, waaronder EMDR, Psychomotorische Therapie (PMT), contextuele 

therapie, Girls’ Talk, dramatherapie en CGT. Ook aan de ouders wordt veel aandacht besteed 

tijdens de behandeling met als doel het contact tussen ouders en hun kind te herstellen. 

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van contextuele gezinstherapie, gezinsbegeleiding 

of MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT). Daarnaast leren de ouders bepaalde 

vaardigheden die nodig zijn om terugval te voorkomen. 

Zowel bij binnenkomst als tijdens de behandeling van een jongere, heeft Bijzonder 

Jeugdwerk zeer nauw contact en een goede samenwerking met de politie. Zo wordt 

bijvoorbeeld iedere jongere met een risico op of een verleden van mensenhandel gemeld bij de 

politie en via deze weg ook bij CoMensha. 

Pactum

Pactum is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Ze 

helpt kinderen, jongeren en hun ouders bij (complexe) opvoedings-, ontwikkelings- en 

gedragsproblemen. De organisatie biedt geen gesloten jeugdzorg maar werkt daarin samen 

met de OG Heldringstichting waar jongeren bij acuut hoog risico onder een machtiging van 

de kinderrechter geplaatst worden. Pactum heeft een divers behandelaanbod variërend van 

ambulante hulp aan huis tot crisisopvang en residentiële zorg in open behandelgroepen. 

Uitgangspunt van alle behandel- en opvangvormen is het waarborgen van een veilige 

omgeving (safety-focused). 

van dwang en drang in meer of mindere mate noodzakelijk om de veiligheid van de meisjes 

te waarborgen (safety-focused). Aan de hand van een risicotaxatie wordt vervolgens een 

trajectbehandelplan opgesteld. 

Binnen de OG Heldring wordt de Short Term Assesment of Risk and Treatability, 

Adolescent Version (START-AV; Viljoen et al., 2014) gebruikt om tot een goede beoordeling 

van de risico’s te komen, een doelgerichte behandeling te geven en een passend 

risicomanagement uit te voeren. Deze beoordeling wordt tevens meegenomen in de wijze 

waarop het onderwijs op het terrein van de OGH wordt vormgegeven. De START-AV

 is een gevalideerd risicotaxatie-instrument dat gedragskenmerken als risicofactoren 

(kwetsbaarheden) en beschermende factoren (krachten) van jongeren in kaart brengt. Het 

helpt een objectieve risico-inschatting te formuleren van ontwikkelingsschade zoals de kans 

op (voortgezet) slachtoffer- of daderschap van onder meer mensenhandel. Daarnaast kan er 

met behulp van dit instrument een brede aanpak van de onderliggende problematiek worden 

opgesteld in een veilige omgeving met verschillende graden van inperking (trauma-focused). 

Aan de hand van de kwetsbaarheden en krachten die uit de START-AV naar voren komen, kan 

besloten worden het Risicotaxatie-instrument voor Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

(RiS/RiS-L) als aanvulling te laten invullen. Vervolgens worden behandeldoelen opgesteld die 

opgenomen worden in het trajectbehandelplan. Bij slachtoffers van loverboys zijn dit doelen 

die zich vooral richten op het verbeteren van het zelfbeeld, versterken van de weerbaarheid, 

identiteitsontwikkeling, verwerken van trauma’s, vergroten van coping vaardigheden en het 

reguleren van emoties. Daarnaast richt de behandeling zich op het herstel/verbeteren van de 

relatie met ouders of opvoeders, gezins- en familieleden en het opbouwen van een prosociaal 

netwerk. 

Behandeling bij de OG Heldringstichting bestaat uit een algemeen en een aanvullend deel. 

Voor alle jongeren wordt gestreefd naar een veilig en stabiel leefklimaat waarin veel structuur 

geboden wordt (safety-focused). Er wordt gewerkt met het sociaal competentiemodel. 

Daarnaast zijn er verschillende vormen van behandeling die aanvullend geïndiceerd 

kunnen worden. Voor meisjes die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van loverboys wordt 

veelal de training Solide Basis ingezet. Dit is een door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) 

erkende interventie voor meisjes van veertien tot negentien jaar. De interventie richt zich 

op het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde en sociale competenties waardoor de 

meisjes weerbaarder worden en meer zelfsturend kunnen zijn. Hierdoor neemt het risico 

op onder andere loverboyproblematiek af. Tevens wordt er op de behandelunit gewerkt 

met het meidenboek en/of het ‘Dit-ben-ik-boek’. Dit zijn werkboeken die informatie geven 

(psycho-educatie) en opdrachten bevatten die gericht zijn op het vergroten van zelfinzicht, 

het verbeteren van het zelfbeeld, het ontwikkelen van identiteit en het vergroten van 

weerbaarheid. Waar nodig worden daarnaast therapeutische gesprekken gevoerd over het 

(mogelijke) slachtofferschap van misbruik (abuse-focused). 
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De uitwisseling van kennis en kunde en met name de forensische expertise over dader- én 

slachtofferschap van de verschillende dochterinstellingen binnen de CONRISQ Groep staat 

centraal. De aanwezige expertise wordt zoveel mogelijk benut, ingezet of ingevlogen vanuit 

de dochterstichtingen van de CONRISQ Groep voor een continue deskundigheidsbevordering 

op deze onderwerpen.

In de wetenschap dat mensenhandelaren vaak beter en sneller in staat zijn om de 

kwetsbaarheid van jongens en meisjes te herkennen dan professionals, is het streven dan 

ook om beter te worden dan de criminelen. Daarvoor vindt onder andere kennisuitwisseling 

en (integrale en gecoördineerde) samenwerking tussen politie, justitie en behandelaren in de 

vorm van intersectorale samenwerking plaats. De wijze waarop de OG Heldringstichting dit 

bewerkstelligt is hier een goed voorbeeld van. Er bestaat namelijk een langjarige structurele 

samenwerking tussen OG Heldringstichting en Politie Oost Nederland, Gelderland- Midden 

en Team Rivierenland West. Er zijn gezamenlijke afspraken vastgelegd in een convenant. Dit 

convenant heeft als doel om criminaliteit terug te dringen, de openbare orde en veiligheid te 

bevorderen, strafbare feiten te voorkomen en hulpverlening te bieden aan degenen die dat 

behoeven. Jaarlijks wordt het geëvalueerd en zo nodig aangepast. De doelgroep wordt hierin 

beschreven als jongeren die overlast bezorgen of die slachtoffer of dader zijn geweest van 

crimineel gedrag óf dit dreigen te worden. Bovendien wordt in dit convenant een aparte sectie 

gewijd aan mensenhandel (loverboys). Deze ziet er als volgt uit:

Artikel 17.  Loverboys

1. Instellingen als de stichting Ottho Gerhard Heldring hebben een risico op loverboys, die 

proberen om cliënten te ronselen voor de prostitutie. De instelling en de politie streven 

ernaar dergelijke activiteiten geen kans te bieden. 

2. Bij een vermoeden dat er sprake is van pogingen om cliënten te ronselen voor de prostitutie 

meldt de instelling dit bij de wijkagent verbonden aan de stichting Ottho Gerhard Heldring.

3. De politie neemt deze melding in behandeling en verricht zo nodig onderzoek. 

Naast deze ontwikkelingen op het niveau van de dochterstichtingen, is de CONRISQ Groep 

in samenwerking met ZonMw in februari 2017 een project gestart. Het doel van dit project is 

een preventief hulpmiddel te ontwikkelen dat professionals in het voorveld (sociale wijk- of 

kernteams) helpt om al vroegtijdig risico-inschattingen te maken. Immers, niet enkel binnen 

de instellingen is winst te behalen met betrekking tot kennis en kunde, ook in het voorveld 

zijn kennis en forensische expertise van groot belang in het kader van vroegsignalering en 

preventie. Als risico’s al vroegtijdig kunnen worden herkend kan op het juiste moment de 

meest geschikte hulp ingeschakeld worden, passend bij de jongeren, zijn of haar ouders, 

opvoeding en omgeving ter voorkoming van (voortgezet) slachtofferschap. Daarbij kan vanuit 

de CONRISQ Groep tevens consultatie geboden worden indien twijfels of vragen opkomen.

Binnen Pactum wordt er gewerkt met zorgtrajecten op maat. Pactum heeft geen specifiek 

aanbod voor slachtoffers van loverboys, maar kijkt wel per individu waar de focus van de 

behandeling op zou moeten liggen. Iedere behandeling bij Pactum begint met het bepalen 

van een plan van aanpak dat gebaseerd is op uitkomsten van een risicotaxatie. Hiermee 

worden de risico’s in het gedrag van de jongere en zijn naaste omgeving in beeld gebracht. Er 

wordt binnen Pactum onder andere gewerkt met het Vlaggensysteem. Doel van dit systeem 

is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen en met kinderen en 

jongeren van nul tot achttien jaar. De methode werkt aan het vergroten van de competenties 

van ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen die met jongeren werken. Zij leren seksueel 

grensoverschrijdend gedrag juist in te schatten en bespreekbaar te maken (abuse-focused). 

Centraal bij behandeling bij Pactum staat relationele vorming. Met slachtoffers van loverboys 

wordt met name gewerkt aan het zelfvertrouwen, aan de weerbaarheid en aan het opnieuw 

vertrouwen van mensen. Daarnaast wordt hun geleerd hoe ze grenzen kunnen stellen en 

deze kunnen bewaken. Voorbeelden van behandel- en therapievormen zijn Girls’ Talk, Sociale 

vaardigheidstraining, orthopedagogische gezinsbegeleiding en EMDR. Voor specifieke 

opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys maakt Pactum gebruik van expertise 

van externen. Bij vermoeden of signalen van loverboyproblematiek wordt CoMensha altijd 

ingelicht. 

Indien blijkt dat de veiligheid van een jongere in het geding komt, kan er binnen de 

CONRISQ Groep snel worden door- en overgeplaatst.

Ontwikkelingen binnen de CONRISQ Groep
De CONRISQ Groep heeft veel kennis en kunde over loverboyproblematiek in huis. 

Bovendien volgt de CONRISQ Groep de ontwikkelingen rondom mensenhandel en 

loverboyproblematiek op de voet. Zo wordt de reeds aanwezige kennis en kunde bevorderd 

en de huidige zorg verbeterd en versterkt. 

Ook wordt er op dit onderwerp tussen de verschillende dochterinstellingen nauw 

samengewerkt. Doorontwikkeling vindt bijvoorbeeld plaats op het gebied van risicotaxatie: 

één medewerker van de OG Heldringstichting 

en één medewerker van Bijzonder Jeugdwerk 

zijn inmiddels als START:AV- trainers 

erkend door de Canadese ontwikkelaars 

van de START:AV. Hierdoor kunnen zij 

trainingen geven in het gebruik van dit 

instrument, Hierdoor is het gebruik van de 

Start:AV inmiddels ook ingevoerd binnen 

Bijzonder Jeugdwerk. Momenteel wordt daarnaast bekeken in hoeverre dit instrument ook 

binnen Pactum Pleegzorg, het Project Ervarend Leren (PEL) en zorggezinnen van Bijzonder 

Jeugdwerk een rol kan spelen. 

“Het streven is om beter te worden 
dan de criminelen.”
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Commissie Azough
Op initiatief van Jeugdzorg Nederland en met steun van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is in mei 2014 een commissie ingesteld die een bijdrage 

gaat leveren aan de verbetering van het hulpaanbod aan (vermoedelijke en potentiële) 

minderjarige slachtoffers van mensenhandel en loverboys. Deze commissie heet ‘Aanpak 

meisjesslachtoffers loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd’ en wordt ook wel de 

Commissie Azough genoemd. De concrete opdracht voor de commissie is een actieplan op te 

stellen en de uitvoering van dit actieplan te monitoren. 

In dit actieplan (Berger & Abrahamse, 2014) wordt ingegaan op problemen bij de 

huidige aanpak van mensenhandelaren en loverboys. Zo formuleert de Commissie Azough 

vijftien kernelementen die samen de beste voorwaarden creëren om het hulpaanbod aan 

slachtoffers van loverboys en mensenhandel te verbeteren. Het gaat hier om kernelementen 

met betrekking tot eenduidige signalering en screening van (vermoedelijke en potentiële) 

slachtoffers, registratie, ketensamenwerking, onderbouwing van het hulpaanbod en 

verspreiding van onderbouwde/ effectieve aanpakken en good practices. Deze vijftien 

kernelementen zijn te vinden in Tabel 3. Op grond van de kernelementen heeft de commissie 

actiepunten opgesteld die niet alleen betrekking hebben op signalering, registratie, opvang 

en behandeling, maar ook gaan over nazorg en samenwerking met politie en justitie. De 

commissie is in nauwe samenwerking met het veld bezig met het uitwerken en uitvoeren van 

de actiepunten. 

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan preventieve methodieken en zijn er veel lokale en 

particuliere initiatieven en productontwikkelingen op dit gebied. Zo is er een breed scala aan 

preventieve methodieken en behandelmethoden ontwikkeld zoals ‘Girls’ Talk’ (Kuyper, 2016) 

en ‘Julia’ (Cleef, 2015). De hiervan reeds ‘goed onderbouwd’ bevonden methodieken zijn te 

vinden op de site van het Nederlands Jeugdinstituut. Wegens het grote en gevarieerde aanbod 

aan methodieken dat hierdoor is ontstaan, voert het ministerie van Veiligheid en Justitie 

momenteel een quickscan uit. Met behulp van deze scan wordt nagegaan hoe verschillende 

doelgroepen het best bereikt kunnen worden en in hoeverre er nog specifiek materiaal 

ontbreekt voor deze doelgroepen. 

ONTWIKKELINGEN OP 
LANDELIJK NIVEAU

7
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1. Handreiking ‘Hoe signaleer je slachtoffers? Stappenplan voor professionals’. 

(Nederlands Jeugdinstituut/Landelijk Kenniscentrum LVB, 2017).

Deze handreiking in de vorm van een stappenplan (zie figuur 1) is ontwikkeld voor 

hulpverleners die in de jeugdzorg, jeugd-lvb en jeugd-ggz te maken hebben met (vermoedelijke 

of potentiële) meisjesslachtoffers (tussen de 12 en 23 jaar) van mensenhandel (loverboys). 

Het stappenplan biedt uitkomsten en is een praktisch hulpmiddel voor hulpverleners van deze 

doelgroep. Zo blijkt het in de praktijk voor professionals nog steeds lastig om in te schatten 

of een jongere daadwerkelijk slachtoffer is geworden van een mensenhandelaar (loverboy). 

De handreiking bevat tips voor signalering, screening en gespreksvoering en beschrijft 

stap voor stap wat een hulpverlener kan doen zodra er vermoedens zijn van daadwerkelijk 

slachtofferschap. Naast de hulp in het verzamelen, beoordelen en bespreekbaar maken van 

signalen en de mogelijke vervolgstappen, is het Risicotaxatie-instrument Grensoverschrijdend 

gedrag (RiS-L) (Eijgenraam, et al. 2015) opgenomen in de handleiding. Deze handreiking is 

specifiek gericht op meisjes.

Stap 1
Breng signalen en factoren in kaart.

Stap 2
Overleg met een collega en eventueel 

externe deskundigen.

Stap 4
Weeg de verzamelde informatie.

Stap 5
Beslis welke acties nodig zijn.

1. Het meisje is slachtoffer

2. Het meisje is vermoedelijk slachtoffer

3. Het meisje is potentieel slachtoffer

4. Het meisje heeft geen / nauwelijks 
risico op slachtofferschap

Stap 3
Bespreek de signalen en factoren met 

het meisje (en haar ouders).

Figuur 1

KERNELEMENTEN

1 Professionals hebben kennis en bewustzijn van de problematiek.

2 Professionals kunnen signalen herkennen en duiden.

3 Professionals weten welk vervolgstappen ze moeten zetten.

4 (Vermoedelijke) slachtoffers worden geregistreerd bij CoMensha.

5 Veiligheid moet centraal staan.

6 Er wordt acute medische zorg ingezet.

7 Er wordt altijd een probleem-, risico-, behoeften- en krachtenanalyse gemaakt.

8 Ouders en sociaal netwerk worden altijd betrokken.

9 Behandeling gebeurt in en positief pedagogisch basisklimaat.

10 De behandeling heeft duidelijke fasen.

11 Traumaverwerking is onderdeel van de behandeling.

12 Er is aandacht voor onderwijs en toekomstige leefsituatie.

13 Behandeling is gericht op vergroting van eigenwaarde en zelfbepaling.

14 Er is aandacht voor gezonde relaties, seksualiteit en intimiteit.

15 Er vindt ketensamenwerking en nazorg plaats.

Bron: Berger & Abrahamse 2014

Tabel 3 Kernelementen hulpaanbod slachtoffers 
loverboys

Handreikingen
Naar aanleiding van het actieplan, heeft Commissie Azough in 2014 een aantal 

handreikingen ontwikkeld en gepubliceerd. In april 2017 heeft het Nederlands Jeugdinstituut 

in samenwerking met het kenniscentrum Landelijk Kenniscentrum LVB deze handreikingen 

herzien met inclusie van de specifieke groep lichtverstandelijk beperkte slachtoffers (LVB). 

De aanleiding hiervoor was onder meer het inzicht dat jongeren met een verstandelijke 

beperking vier keer vaker slachtoffer worden van seksuele uitbuiting dan jongeren zonder 

verstandelijke beperking (Centrum Seksueel Geweld, mondelinge communicatie, 17 januari 

2017). Om die reden is een verbetertraject uitgevoerd door het Landelijk Kenniscentrum 

LVB in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland én de Vereniging Orthopedagogische 

Behandelcentra (VOBC). Dit verbetertraject resulteerde in vijf vernieuwde handreikingen en 

tien aanbevelingen voor de aanpak van mensenhandel(loverboy)problematiek in de jeugdzorg. 

De betreffende documenten worden hierna kort besproken. 
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2. Handreiking ‘Hoe meld je (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys bij CoMensha?’ 

(Nederlands Jeugdinstituut/Landelijk Kenniscentrum LVB, 2017a).

De tweede handreiking, eveneens in de vorm van een stappenplan (zie figuur 2) richt zich 

op de professionals in de jeugdzorg, jeugd-lvb en jeugd-ggz en op professionals die vanuit 

wijkteams werken. Dit document geeft weer hoe je als professional een melding doet van een 

(vermoedelijk) slachtoffer bij CoMensha. Beschreven wordt wat een melding inhoudt en hoe 

het zit met het krijgen van toestemming van de ouders en het slachtoffer. 

Stap 1
De jeugdige (16+) of ouders/voogd geven 
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming na 

volledig geïnformeerd te zijn.

Stap 2
De professional meldt (bij schriftelijke 
toestemming van jeugdige of ouders/

voogd) namens de organisatie de 
gegevens bij CoMensha.

Stap 3
CoMensha registreert de gegevens, 

verwijdert dubbeltellingen, anonimiseert 
de gegevens en draagt ze over aan de 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

Stap 4
Nationaal Rapporteur analyseert de 

gegevens en rapporteert over de aard en 
de omvang.

Figuur 2

3. Handreiking ‘Ben je (vermoedelijk) slachtoffer van een loverboy?’ 

(Nederlands Jeugdinstituut/Landelijk Kenniscentrum LVB, 2017b).

Deze derde handreiking is een aanvulling op de tweede beschreven handreiking. Zo is 

dit document geschreven voor vermoedelijke slachtoffers. Het doel van deze handreiking is 

jongeren in te lichten over het melden van gegevens rondom loverboys bij CoMensha. Het 

document is gericht op de jongere en beschrijft in het kort waarom het doen van een melding 

belangrijk is, wat een melding inhoudt, hoe het doen van een melding werkt, wat CoMensha 

met gegevens doet en hoe het zit met toestemming en de vraag welke gegevens op welke 

manier gemeld moeten worden. 

4. Handreiking ‘Hoe zorg je voor goede samenwerking met politie en OM?’

(Nederlands Jeugdinstituut/Landelijk Kenniscentrum LVB, 2017c).

De vierde handreiking is gericht op professionals in de jeugdzorg, jeugd-lvb en jeugd-ggz, 

op professionals die vanuit wijkteams werken en op aanbieders van deze hulp die te maken 

hebben met (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel en loverboys. Deze handreiking 

heeft als doel om de samenwerking met de politie en het OM rondom mensenhandel/

loverboyproblematiek te bevorderen. Zo bevat het document tips voor een goede 

samenwerking met politie en justitie in de regio en gaat het in op situaties als vermissing, 

aangifte doen en (on)veiligheid binnen instellingen.

5. Handreiking ‘Hoe was jouw dag op internet? Handreiking sociale media en seksuele 

weerbaarheid’

(Nederlands Jeugdinstituut/Landelijk Kenniscentrum LVB, 2017d).

De vijfde en laatste handreiking is gericht op ouders, opvoeders en hulpverleners en geeft 

uitleg en specifieke tips over gespreksvoering met jongeren (met en zonder lichtverstandelijke 

beperking en/of psychische problematiek) over sociale media, de positieve en negatieve 

aspecten daarvan en online seksuele weerbaarheid. 

6. Tien aanbevelingen

(Nederlands Jeugdinstituut/Landelijk Kenniscentrum LVB, 2017e).

Daarnaast zijn tien aanbevelingen gedaan voor een betere aanpak van seksuele 

uitbuiting van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze tien aanbevelingen zijn 

onderverdeeld in vier gebieden, zoals hieronder beschreven. 

1. Inhoud (professionals in zorg, strafrecht, onderwijs en gemeenten),

• Bied voorlichting aan alle jongeren over seks en sociale media.

• Stel de veiligheid van jongeren in hulp centraal.

• Bied (gezamenlijk) de best mogelijke (trauma)behandeling op basis van de huidige 

kennis.

• Sluit in de bejegening van mogelijke slachtoffers aan op aanwezige verstandelijke 

beperking en/of psychische problematiek.

2. Kwaliteitskader (Zorg-, strafrecht-, onderwijsorganisaties, brancheverenigingen en 

kennisinstituten)

• Richt (inter)sectoraal cyclische deskundigheidsbevordering in op thema’s.

• Hanteer de elementen uit het kwaliteitskader Voorkomen seksueel misbruik en het 

kwaliteitskader Aanpak voorkomen loverboyslachtoffers.
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3. Intersectorale samenwerking (Zorg,- strafrecht-, onderwijsorganisaties en de lokale en 

landelijke overheid)

• Hanteer een integrale benadering en werk sectoroverstijgend.

• Sluit aan bij regionale meldpunten mensenhandel en/of werk nauw samen met een door 

CoMensha aangestelde regionale zorgcoördinator. 

• Coördineer en versterk de implementatie en het onderhoud van de aanpak 

sectoroverstijgend.

4. Opdracht aan iedereen

• Zet blijvend in op het bespreekbaar maken van seksualiteit: praat over seks, seksueel 

trauma en sociale media.

Alle beschreven producten zijn te downloaden op de site van het Nederlands 

Jeugdinstituut (www.nji.nl) bij het dossier Loverboyslachtoffers. 

Aanpak 

Preventiemateriaal

Er is een breed scala aan voorlichtingsmateriaal en producten ontwikkeld voor de preventie 

van specifieke loverboyproblematiek en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag bij jongeren in het algemeen. Al deze producten zijn op praktische en overzichtelijke 

wijze verzameld in een digitale folder die te vinden is op www.wegwijzermensenhandel.

nl, de site van Wegwijzer mensenhandel onder het kopje Nieuws. De folder heet ‘Folder 

preventiemateriaal mensenhandel/ loverboyproblematiek’ (Blok & Van Rijn, 2017).

Landelijk meldpunt voor slachtoffers van loverboypraktijken

Om de loverboypraktijken te bestrijden en de (online)handel van loverboys kapot te 

maken, is er sinds 9 januari 2017 in Nederland een Landelijk Meldpunt voor slachtoffers van 

loverboypraktijken. Via dit meldpunt, opgericht door WATCH Nederland in samenwerking met 

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), FIER en Terre des Hommes, kunnen 

slachtoffers direct om hulp vragen. Dit kan zowel telefonisch als via de mail. Het meldpunt is 

daarbij niet enkel bedoeld voor de minderjarige slachtoffers zelf, maar ook voor naasten als 

ouders, familie en vrienden die vermoeden dat een minderjarige slachtoffer is geworden van 

een loverboy (WATCH Nederland, 2017b). 

Zodra de aanmelding afgerond is en genoeg indicaties geeft, zal het Meldpunt in 

samenwerking met de Observatie & Actie Unit hulp bieden aan het slachtoffer en op zoek 

gaan naar informatie ter opsporing van de betrokken loverboys. Voor deze opsporing 

kunnen privédetectives, online lokprofielen en publiciteitscampagnes worden ingezet. 

Bovendien wordt er nauw samengewerkt met de politie en het Openbaar Ministerie 

(OM). Zo wordt er informatie gedeeld, ondersteuning geboden én samengewerkt met 

mensenhandelspecialisten.

Risicotaxatie-instrument Seksueel grensoverschrijdend gedrag (RiS/RiS-L)

Het Risicotaxatie-instrument Seksueel grensoverschrijdend gedrag (RiS/RiS-L) 

(Eijgenraam, et al. 2015) is in 2014 aangeboden aan Jeugdzorg Nederland en daarna 

beschikbaar gesteld aan alle aangesloten jeugdzorgorganisaties. Inmiddels maken 

verscheidene instellingen al gebruik van het instrument, is het al in veel instellingen 

geïmplementeerd en is het opgenomen in de handreiking ‘Signalering voor professionals’.

De instellingen van de CONRISQ Groep beschikken over RiS. Dit instrument wordt indien 

nodig ingezet als aanvulling op de START:AV. Bijvoorbeeld wanneer er een hoog risico is 

op de schaal ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’. De keuze hiervoor verschilt echter per 

jongere afhankelijk van zijn of haar krachten en kwetsbaarheden. Omdat de START:AV al een 

uitgebreide, alomvattende en goede risico-taxatie weergeeft voor seksueel overschrijdend 

gedrag en de huidige inzet van de RiS werkbaar is, lijkt de invoer van een gestandaardiseerde 

afname van RiS in deze dan ook overbodig. 

Ketenaanpak

Voor gemeenten wordt momenteel een checklist ontwikkeld. Het doel van deze 

lijst is gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van de voorgestelde aanpak 

tegen loverboyproblematiek/mensenhandel. Zo wordt momenteel met het Nederlands 

Jeugdinstituut en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overlegd hoe de praktijk 

ondersteund kan worden bij het uitvoeren van deze aanpak en hoe hier vervolg aan gegeven 

kan worden (Blok & Van Rijn, 2017). 

Internationale expertmeeting

Ter verbetering van de kwaliteit van het specialistische behandelaanbod voor slachtoffers 

van loverboys heeft het NJI een internationale expertmeeting georganiseerd. Het doel hiervan 

was om het behandelaanbod een nieuwe impuls te geven (Blok & Van Rijn, 2017). 

Hierop aansluitend heeft het NJI in samenwerking met ZonMw een project ingericht 

ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling en bescherming van 

slachtoffers. Dit project heeft als doel om goed beschreven en onderbouwde interventies 

op te kunnen nemen in de databank van het NJI, met als uiteindelijk doel dat dit een aantal 

effectieve interventies oplevert. Ook wordt in overleg met ZonMw en het NJI bezien welke 

vervolgstappen gezet dienen te worden om meer kennis te verkrijgen over de effectiviteit van 

interventies voor de slachtoffers van loverboys (Blok & Van Rijn, 2017). 
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Samenvatting
Loverboyproblematiek staat de laatste jaren sterk in de maatschappelijke en politieke 

belangstelling en het aantal geregistreerde slachtoffers neemt jaarlijks toe. Het begrip 

loverboy blijkt een wisselend gebruikt begrip dat bovendien ter discussie wordt gesteld. 

Kort gesteld kenmerkt een loverboy zich in het bijzonder door het gebruik van een specifieke 

methode om zijn (of haar), vaak jeugdige, slachtoffers te dwingen tot (veelal) prostitutie. Het is 

ook mogelijk dat de loverboy zijn slachtoffer dwingt tot andere handelingen, zoals drugshandel 

of fraude. Een belangrijk onderdeel van de methode is het verleiden en inpalmen van een 

slachtoffer. Dwang en geweld worden steeds vaker ingezet door loverboys. 

Loverboys behoren tot de categorie mensenhandelaren, die werken volgens een bepaalde 

methode. Kenmerken hiervan zijn ronselen, groomen, inpalmen en uitbuiten. De werkwijze van 

een loverboy is veelvormig en veranderlijk. Waar slachtoffers eerst vooral op het schoolplein 

of in het uitgaanscircuit geronseld werden, gebeurt dit nu voornamelijk online met behulp van 

sexting. Een eenduidig type loverboy bestaat niet, er is echter wel een aantal overeenkomsten 

te noemen. Zo is het merendeel van de loverboys tussen de 18 en 23 jaar en hebben de 

meeste loverboys de Nederlandse nationaliteit met allochtone achtergrond, een laag 

opleidingsniveau en is al vaker in aanraking met politie en justitie geweest. Ook slachtoffers 

van loverboys hebben een aantal overeenkomstige kenmerken. Zo is loverboyproblematiek 

met name een jongemeisjesproblematiek. De meeste slachtoffers hebben een leeftijd tussen 

13 en 20 jaar. Daarnaast blijken een laag IQ of zelfs het hebben van een licht verstandelijke 

beperking een groot risico. Tevens blijkt dat slachtoffers van loverboys over het algemeen 

vaker een problematische opgroei- en gezinssituatie hebben ervaren en dat zij vaak al eerder 

te maken hebben gehad met (seksueel) misbruik. Loverboyproblematiek dient dan ook niet 

gezien te worden als specifieke puberteitsproblematiek, maar als een uitingsvorm van een 

dieperliggende opgroei- en gezinsproblematiek. De exacte omvang van de groep slachtoffers 

blijkt nog steeds moeilijk te bepalen. Dit heeft onder meer te maken met het verborgen en 

ongrijpbare karakter van de werkwijze van loverboys, het geringe aantal slachtoffers dat 

aangifte doet en het relatief kleine aantal meldingen en registraties vanuit de hulpverlening. 

Hoewel onderzoek naar effectieve behandelmethodes nog loopt, blijkt dat er toch factoren 

en interventies werkzaam zijn voor de doelgroep slachtoffers van loverboys. Zo is het 

belangrijk dat er een veilig en beschermend behandelklimaat is, werkt een gefaseerde aanpak 

motiverend en dient behandeling zich niet alleen te richten op het slachtofferschap, maar 

ook op het onderliggende probleem. Momenteel worden er in Nederland twee interventies 

ingezet, namelijk weerbaarheidstrainingen en voorlichtingen. Volgens van Dijke en Terpstra 

(2015) is dit niet voldoende; volgens hen dient een behandeling van slachtoffers van 

loverboyproblematiek trauma-focused, safety-focused en abuse-focused te zijn. Daarnaast 

lijkt het werken met interventies op basis van het RNR-model veelbelovend. Ook moet een 

behandeling gericht zijn op internaliserende problematiek, zelfbeeld en coping, omdat de 

meeste slachtoffers van loverboys een afname in hun zelfwaardering laten zien en zij minder 

gebruik maken van emotionele coping. Tot slot is het belangrijk dat ouders betrokken worden 

bij de behandeling en dat de relatie tussen ouders en kind weer hersteld wordt. 

Slachtoffers van loverboys worden momenteel zowel opgevangen in gemengde groepen 

SAMENVATTING EN 
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als in speciale meisjesvoorzieningen. Er zijn diverse standpunten over de vraag of een 

gemengde groep gewenst is. Enerzijds leren meisjes op deze manier te experimenteren met 

relaties en een ‘normale’ wereld, zodat de stap naar buiten kleiner wordt. Anderzijds wordt 

gesteld dat men bij een gemengde behandelsetting voorbij zou gaan aan de kwetsbaarheid 

van slachtoffers. Bij iedere plaatsing is het dan ook van belang te kijken naar de individuele 

jongere, zijn of haar risico’s en persoonlijkheid. Afgestemd op een gestructureerde risico-

taxatie zal een gegronde keuze moeten worden gemaakt of plaatsing op een gemengde of 

homogene groep al dan niet wenselijk is. 

 Onderzoek naar de effectiviteit van behandelmethoden van slachtoffers van 

loverboys (Mein et al., 2014) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport heeft aangetoond dat er nog veel diversiteit is in het huidige behandelregime aan 

de slachtoffers. Bovendien blijkt dat er over het algemeen niet of nauwelijks onderzoek 

gedaan is naar de effectiviteit van de aangeboden opvang en behandelingen. Ook ander 

onderzoek (Berger & Abrahamse, 2014) toont aan dat het aan een goede aanpak voor 

slachtoffers van loverboys en mensenhandel 

ontbreekt, variërend van vroegsignalering 

tot intensieve behandeling en re-integratie 

in de samenleving. Ook jeugdzorg geeft aan 

dat er problemen zijn met betrekking tot 

signalering, screening en registratie. Mede 

door deze problemen is er in mei 2014 door 

Jeugdzorg Nederland, met steun van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, een commissie ingesteld met de naam ‘Aanpak meisjesslachtoffers loverboys in de 

zorg voor jeugd’ (ook wel commissie Azough). Deze commissie heeft een actieplan opgesteld 

om de aanpak voor, en hulp en nazorg aan slachtoffers van loverboys te verbeteren. Aan de 

hand van dit actieplan is er een aantal producten ontwikkeld. Er is hierbij veel aandacht voor 

een goede vroegsignalering en screening, registratie en monitoring en bewezen effectieve 

interventiemethodes en behandelingen. Ook de uitvoering en het monitoren van dit actieplan 

is de taak van de commissie. 

Aanbevelingen
Ondanks de vele ontwikkelingen rondom mensenhandel(loverboyproblematiek), is er 

vanuit onze optiek nog genoeg te doen en te behalen aan kennis en kunde op dit terrein. Aan 

de hand van de conclusies van dit document, formuleren wij dan ook een aantal aanbevelingen 

om zo de hulp aan slachtoffers van loverboys te verbeteren. Allereerst is het zeer belangrijk 

dat er meer aandacht wordt besteed aan loverboyproblematiek. Het is een relatief groot 

probleem dat vele slachtoffers met zich meebrengt. Het is daarom belangrijk dat er 

duidelijkheid geschapen wordt over het begrip loverboy. 

Gezien de aard en ernst van deze problematiek, is het daarnaast van groot belang om het 

begrip loverboy onlosmakelijk te koppelen aan mensenhandel. Tevens is het zeer belangrijk 

dat er bij (vermoeden van) slachtofferschap van loverboys direct geregistreerd en gemeld 

wordt, onder andere bij CoMensha. Registratie draagt bij aan het verkrijgen van een duidelijker 

beeld van de aard en omvang van de problematiek. Hierdoor kan er beter worden ingezet 

op preventie en op het hulpaanbod. De Commissie Azough heeft hiervoor een duidelijke 

handreiking ontwikkeld. Wij raden aan dat deze handreiking als leidend gezien wordt.

Daarnaast is het van belang dat de integrale ketenaanpak wordt versterkt, om zo eerder 

bij slachtoffers terecht te komen. De handreiking ‘Samenwerking Politie en Justitie’ van de 

Commissie Azough is hierbij een goede start. Met behulp van een integrale ketenaanpak 

kunnen slachtoffers ook beter geregistreerd en gemonitord worden, zodat er meer inzicht 

verkregen kan worden in de omvang en aard van de slachtoffers. Zo dient er verder in kaart 

gebracht te worden hoe het met mannelijke slachtoffers van loverboys gesteld is en is het 

belangrijk dat voor deze doelgroep onderzocht wordt welke methoden van preventie en 

behandeling effectief zijn. Bovendien lijkt ook onderzoek naar lovergirls en de wijze waarop 

deze meiden ronselen noodzakelijk om na te gaan hoe deze specifieke vorm van ronselen kan 

worden aangepakt. Datzelfde geldt voor de oorzaken van loverboyproblematiek en de in stand 

houdende factoren. Nader onderzoek naar jongeren die slachtoffer zijn geworden, omdat 

zij zelf op zoek zijn naar seks, dit spannend vinden of seksverslaafd zijn lijkt eveneens van 

belang. 

Verder lijkt ook nog onvoldoende helder wat de invloed is van de opvang van slachtoffers 

in meisjes- of gemengde groepen voor het opbouwen van ‘normale contacten’ met het andere 

geslacht. Met name in keuze van heterogene of homogene groepen voor het verblijf van 

deze jongeren lijkt nader onderzoek ook voor de CONRISQ Groep zeer wenselijk. Zo zou de 

standaard dat meisjesslachtoffers altijd op een homogene groep moeten verblijven, mede met 

oog op een gezonde ontwikkeling en het risico op ronselen door lovergirls, door gebruik van 

een gestructureerd risico-taxatie wellicht genuanceerd kunnen worden.

Daarnaast lijkt ook onderzoek naar nazorg met oog op herhaald slachtofferschap 

zeer wenselijk. Vanwege de hoge herhalingskans is het noodzakelijk om na te gaan of de 

huidige nazorg toereikend is en voldoende bescherming biedt en of huidige interventies en 

behandelmethoden effectief genoeg zijn. Het is dan ook prioriteit dat de evaluatie hiervan 

gestimuleerd wordt, zodat duidelijk wordt waar slachtoffers het meeste baat bij hebben. 

Daarbij streven wij naar een individuele aanpak. Ieder slachtoffer is anders en heeft 

een eigen (onderliggende) problematiek waar de intensiteit van de behandeling en de 

noodzakelijke veiligheid op toegesneden dienen te worden. Zowel de preventie en behandeling 

v als het onderzoek naar potentiële, vermoedelijke en daadwerkelijke slachtoffers dient 

volgens de CONRISQ Groep dan ook uit te gaan van de veiligheid, capaciteiten en behoeften 

van een jongere, maar ook van eventueel aanwezige LVB- of GGZ-problematiek én forensische 

expertise. Met name aan dit laatste ontbreekt het nogal eens. 

Zo valt op dat forensische expertise grotendeels ontbreekt in de huidige aanpak en 

aanbevelingen voor en begeleiding van LVB-slachtoffers,. Hierdoor zouden de signalen die 

worden afgegeven onvoldoende als alarmerend kunnen worden in geschat (om wat voor een 

‘vriendje’ gaat het bijvoorbeeld met wie de jongere whatsappt?). Ons advies is dan ook om 

hier rekening mee te houden in de begeleiding van deze groep jongeren.

“Er is meer aandacht nodig
voor dit probleem.”
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Tot slot is het bij dit alles zéér belangrijk dat kennis en informatie verspreid worden 

tussen de verschillende Nederlandse instanties, zodat samenwerking versterkt wordt 

en de meest effectieve aanpak kan worden vastgesteld. Daarbij is tevens van belang dat 

deskundigheidsbevordering binnen de jeugdzorg gaat plaatsvinden, zodat ook hulpverleners 

de juiste kennis en aanpak voorhanden hebben om met slachtoffers om te kunnen gaan. 
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EEN GOEDE TOEKOMST: 
ONDERZOEK NAAR EEN GESLAAGDE 

TRAJECTBENADERING VOOR SLACHTOFFERS
VAN LOVERBOYS

Evelyn Heynen & Floortje Kunseler (Fier)
Coleta van Dam (Praktikon)
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Doel project

1. De praktijk ondersteunen in het inrichten van goede 

trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys 

2. Kennis opdoen over de vormgeving, afstemming, 

potentieel werkzame elementen en (eerste) effecten 

van veelbelovende pilots over een trajectbenadering. 
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Relevantie van het onderzoek

• Trajecten niet altijd succesvol:

– Problemen bij meisjes na verblijf

– Meisjes krijgen niet direct juiste hulp 

(matched care)

– Afstemming en samenwerking ontbreekt

• We willen positieve / verbeterde resultaten 

bereiken!
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Centrale vraagstelling

1. Wat zijn behoeften, succesfactoren en 

belemmerende factoren (knelpunten) voor een 

geslaagde trajectbenadering?

2. Welke veelbelovende vormen en werkzame elementen 

van een trajectbenadering kunnen in de praktijk 

worden ingezet?
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Deelproject 1

• BEHOEFTEONDERZOEK

– Knelpunten hulpverleningstrajecten

• Verschillende fasen van een traject

• Verschillende domeinen

• Organisatorisch

– Perspectief van meisjes!

• Onderdelen: 360 graden feedback interviews, 

enquête en denktanks 
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Uitvoer t/m zomer 2019  

• Interviews in de periode maart-juni 2019

• 3 interviews per deelnemende instelling

• Verder bezig met:

– Uitzetten enquetes bij professionals 

– Denktanks met meisjes en ouders
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Deelproject 2

• PILOTS

– Divers, gevoed vanuit behoefteonderzoek

– Een mogelijke pilot

– Onderzoek naar de pilots

• Onderdelen: (door)ontwikkelen pilots en n=1 

onderzoek
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HS 
Leiden

Projectstructuur

Praktikon: 
onafhankelijke projectleiding 

FIER 
Projectcoördinatie

Sterk Huis SJSJ
Praktijkorganisaties 

Stuurgroep Adviesgroep
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Bespreekpunten publiek
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Discussie/vragen?

Contact: 
Eheynen@fier.nl
Fkunseler@fier.nl
C.vandam@praktikon.nl

125

mailto:Eheynen@fier.nl
mailto:Fkunseler@fier.nl
mailto:C.vandam@praktikon.nl


Effectonderzoek behandeling
slachtoffers van loverboys en
mensenhandel
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Agenda

› Wie doen mee? 

› Wat gaan we doen? 

› Hoe gaan we het doen? 

8-6-2019
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Wie doen mee? 

Fier – Asja

De Rading – Fides

Horizon – Hestia

Spirit – Pinq crisis, Pinq open, Pinq gesloten

Pluryn – Safe and Sound

Sterk Huis – Veilig Lima

Praktijkinstellingen

8-6-2019

128



Wie doen mee?

› UvA

› Vumc

› NHL Stenden Hogeschool

› Nji

Begeleidingscommissie

Onderzoekspartners

8-6-2019
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Wat gaan we doen? 

Passende en effectieve hulp voor meisjes die slachtoffers zijn geworden van 
loverboys en mensenhandel

› Inzicht in huidige kennis over effectiviteit van de zorgprogramma’s

› Inzicht in de effectiviteit van de zorgprogramma’s 

en (potentieel) werkzame elementen

Doel onderzoek

8-6-2019
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Deelonderzoeken

1.   Deskresearch en literatuuronderzoek

2A. (herhaald) N=1 onderzoek per instelling

2B. Kwalitatieve review en meta-analyse alle data

2C. Participatief actieonderzoek

8-6-2019
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Deelonderzoek 1: Deskresearch en literatuur 
onderzoek

Wat is bekend over de effectiviteit van de zorgprogramma’s voor slachtoffers van 
loverboys die de jeugdhulpinstellingen bieden?

Literatuur

• 19 studies gevonden

• Hulpaanbod divers

• Onderzoeksdesign zwak

• Uitkomstmaat divers

Handboeken

8-6-2019
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Deelonderzoek 2A: Herhaalde N=1

Wat kunnen we met n=1-onderzoek zeggen over de effectiviteit van de 
zorgprogramma’s?

a. Wat zijn de effecten van het zorgprogramma bij het (de) onderzochte meisje(s)?

b. Hoe ziet de individuele behandeling van het (de) meisje(s) eruit? Welke 

elementen zijn ingezet? 

c. Welke (combinatie van) elementen van het zorgprogramma werken het beste 

voor wie?

d. Wat is de bewijskracht voor de effectiviteit van het zorgprogramma? 

8-6-2019
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N=1 studies

• N=1 cliënt of 2 of 3...analyses op N=1 niveau
• Verschillende designs mogelijk: B, AB, ABAB.
• Herhaaldelijk meten
• Verandering in één of twee variabelen
• Data-analyse mogelijk!

9
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Waarom zijn N=1 studies handig?

› Evaluatie innovatieve behandelingen
› Evaluatie multicomponent interventies
› Onderzoek effectiviteit behandeling in heterogene
steekproeven dus in de ‘gewone’ klinische praktijk

› Motiverend voor de cliënt 

10
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ONS ONDERZOEK: DESIGN

11

Pre-test Post-test

Frequente metingen
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Hoe gaan we het doen? 
METINGEN

WAT? WANNEER? HOE?

Kenmerken meisjes Intake fase Vragenlijst 

Grote metingen
1. Pre-test
2. Post-test 
3. Follow-up 

Pre test: z.s.m. na opname
Post-test: einde behandeling
Follow-up: na 6 maanden)

Vragenlijsten
Interviews

Frequente metingen

Max 8 items

Start z.s.m na opname. Online ‘met controle’ van 

professional. 

12
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Uitkomsten op vier gebieden

1. Het misbruik, uitbuiting, risicogedrag

2. Sociaal-emotionele/psychische problematiek

3. Netwerk

4. Maatschappelijke participatie

› Overig: leefklimaat

08-02-18
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› Uit welke componenten / technieken bestaan de 
zorgprogramma’s

› Verschil op zorgprogramma niveau, maar ook op 
cliënt niveau

› Registratie van modules

› Analyse handboeken: 64 verrichtingen

14

ONS ONDERZOEK: 
THERAPIE INGREDIENTEN
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Deelonderzoek 2B

2021

Review en meta-analyse

8-6-2019
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Deelonderzoek 2C
Participatief actieonderzoek

8-6-2019
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 inclusieve en rechtvaardige samenleving
 verbetering van gezondheid en gezondheidszorg. 

Onderzoek: creatieve dialogen en samenwerking met alle betrokkenen

Perspectief van de meisjes op de behandeling

Dr Christine Dedding, Amsterdam UMC- afd. Metamedica
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Afstemming, kennisdeling, dilemma’s, vragen. 
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Reacties / vragen voor en uit de zaal
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