Conferentie mensenhandel/loverboyproblematiek
LVB en psychische problemen
-10 aanbevelingenI Inhoud
Professionals in zorg, strafrecht, onderwijs en gemeenten
1. bieden voorlichting aan alle jongeren over seks en sociale media.
De voorlichting is ontwikkeld in samenspraak met jongeren, is leeftijdsadequaat en
afgestemd op de aanwezige verstandelijke beperking.
2. stellen de veiligheid van jongeren in hulp centraal.
Elke jongere in zorg heeft een veiligheidsplan. Dit plan maakt onderdeel uit van het
zorg/behandelplan en van het toekomstplan dat met elke jongeren in zorg opgemaakt
is/wordt. In het veiligheidsplan wordt rekening gehouden met risico’s in de instelling, het
gezin en andere pedagogische milieus. Het plan gaat ook in op risico’s met betrekking tot
vervoer, onderwijs, social media, vermissing en onttrekking. Als de veiligheid van een jongere
is geschonden, dan wordt deze jongere bijgestaan en/of behandeld door ter zake kundige
specialisten. Denk daarbij ook aan forensische zorg zoals wordt geboden door de Centra
Seksueel Geweld (CSG’s).
3. bieden (gezamenlijk) de best mogelijke (trauma)behandeling op basis van de huidige
kennis.
Nieuwe kennis, methodieken en technologieën worden systematisch geïncorporeerd in de
behandeling. Deze behandeling wordt adequaat afgestemd op de aanwezige verstandelijke
beperking en/ of psychische problemen van de betreffende jongeren.
4. sluiten in de bejegening van mogelijke slachtoffers aan op de aanwezige verstandelijke
beperking en/of psychische problematiek.
Politie- en justitiefunctionarissen zijn hier extra alert op en schakelen voor verhoor getrainde
rechercheurs in die aansluiten bij de aanwezige verstandelijke beperking.

II Kwaliteitskader
Zorg-, strafrecht-, onderwijsorganisaties, brancheverenigingen en kennisinstituten
5. richten (inter)sectoraal cyclische deskundigheidsbevordering in op de thema’s licht
verstandelijke beperking, psychische problematiek, traumagerelateerde problematiek,
onthechtheid en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid voor (verschillende vormen
van) uitbuiting, zodat een cumulatie van risicofactoren voortijdig wordt onderkend en een
doorgaande lijn van misbruik, mishandeling en verwaarlozing doorbroken wordt.

6. hanteren de elementen uit het kwaliteitskader Voorkomen seksueel misbruik en het
kwaliteitskader Aanpak voorkomen loverboyslachtoffers.
Deze zijn branchebreed onderschreven en worden medio 2018 geïmplementeerd en
gemonitord.
Het uitgangspunt is dat meisjes worden opgevangen in sekse-specifieke groepen. Maak,
indien dit niet (direct) mogelijk is, duidelijk hoe jongeren in gemengde groepen worden
beschermd.

III Intersectorale samenwerking
Zorg-, strafrecht-, onderwijsorganisaties en de lokale en landelijke overheid
7. hanteren een integrale benadering en werken sector-overstijgend.
Sluit aan bij bestaande structuren, zoals zorgtafels, maak regionale samenwerkingsafspraken
met ketenpartners zoals zorg, onderwijs en gemeenten, en implementeer deze afspraken.
Deelnemers van diverse overlegvormen hebben contact en collegiale samenwerking met de
regionale Korpsexpert Mensenhandel (Afdeling Vreemdelingen Identificatie en
Mensenhandel, AVIM).
8. sluiten aan bij regionale meldpunten mensenhandel en/of werken nauw samen met een
door Comensha aangestelde regionale zorgcoördinator.
9. coördineren en versterken de implementatie en het onderhoud van de aanpak sectoroverstijgend.
Alle betrokken partijen (zorg, strafrecht, onderwijsorganisaties en de lokale en landelijke
overheid) faciliteren de verdere borging en zorgen voor blijvende aandacht voor de risico’s
van deze kwetsbare jongeren.

IV Opdracht aan iedereen
10. Zet blijvend in op het bespreekbaar maken van seksualiteit.
Dit biedt ook een basis voor het adequaat handelen bij (vermoedens van) seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Het thema seksualiteit maakt periodiek en op verschillende
momenten onderdeel uit van het dagelijks werk en is in de zorg/behandelplannen en in de
toekomstplannen van de jongeren en in de handelings- en ontwikkelingsplannen van de
professional vastgelegd.

