INTERVIEW

Meldpunt Mensenhandel en
Jeugdprostitutie - in gesprek
met Djoni en Everdien
Veilig Thuis is het meldpunt voor mensenhandel en jeugdprostitutie. We gingen in
gesprek met Djoni en Everdien, beiden medewerker regioteam van Veilig Thuis
Noord Oost Gelderland. Zij hebben expertise op het gebied van mensenhandel en
jeugdprostitutie. Daarnaast is Djoni zorgcoördinator Jeugdprostitutie.
Ketenaanpak jeugdprostitutie
Over het onderwerp mensenhandel is nog
veel onbekend. Daarom is de samenwerking met andere partijen zo belangrijk,
benadrukken Djoni en Everdien. Er is sinds
2009 een lopende ketenaanpak jeugdprostitutie waarbij alle kerngemeenten in de
regio Noord Oost Gelderland, de Stichting
MEE Veluwe, GGD, Jeugdbescherming en
Veilig Thuis betrokken zijn.
Landelijk beleid mensenhandel
Everdien vertelt; “Het is de bedoeling om
zo’n zelfde ketenvorm ook uit te rollen
voor het hele onderwerp mensenhandel.
Dit is een proces waar momenteel aan
gewerkt wordt binnen de gemeente
Apeldoorn.” In 2022 moet elke gemeente
een aanpak hebben voor deze problematiek,” vult Djoni aan. “Apeldoorn is hierin
de kartrekker, hopelijk sluiten andere
gemeenten in onze regio Noord Oost
Gelderland zich hierbij aan.”De kracht van
de keten jeugdprostitutie is de samenwerking met andere partijen. Ook voor de
aanpak mensenhandel is de samenwerking met partijen die direct of indirect met
daders en/of slachtoffers te maken
hebben cruciaal.

Dossier opmaken en voorleggen aan de
Weegcommissie
Op de vraag wat de rol van Veilig Thuis is
in deze ketenaanpak Jeugdprostitutie,
antwoorden beide dames tegelijkertijd;
“wij zijn het eerste meldpunt. Bij ons
komen de signalen binnen, soms rechtstreeks maar ook vaak via de politie of
MEE Veluwe. Iedereen kan contact opnemen, laten we dat vooropstellen: of het
nou die bezorgde buurman, de betrokken
juf of de trainer van de voetbal is. ”De
medewerkers van Team Toegang zijn
getraind om de signalen te herkennen,
maar er zijn een aantal collega’s gespecialiseerd in jeugdprostitutie. Over dit onderwerp is al meer bekend maar ook over
mensenhandel worden ze goed geïnformeerd. “De rol van Veilig Thuis is om het
dossier op te maken, informatie te verzamelen en voor te leggen aan de weegcommissie.”Deze commissie bestaat uit
de Stichting MEE Veluwe, de politie en de
jeugdbescherming en zij beoordelen of er
voldoende signalen zijn om vast te stellen
of het om jeugdprostitutie gaat of
voldoende risicofactoren om preventief op
te pakken. “Wanneer dit het geval is,
wordt er een zorgcoördinator ingezet die
contact opneemt met het slachtoffer. Voor
de gemeente Apeldoorn ben ik vanuit
Veilig Thuis degene die dan samen met

het slachtoffer bekijkt wat er nodig is”,
vertelt Djoni. Binnen de andere gebieden
in de regio Noord Oost Gelderland is
deze rol voor de zorgcoördinatoren vanuit
Stichting MEE Veluwe en de jeugdbescherming. Anders is dit voor mensenhandel, waarbij de rol van zorgcoördinator
is belegd bij Moviera.

mensenhandel.“Eén van de belangrijkste
signalen waaraan je kunt herkennen dat
er iets niet klopt, is gedragsverandering,
bij zowel jongen als meisje, man of
vrouw, vertelt Djoni. En echt waar: het
kan iedereen overkomen. Het begint vaak
heel onschuldig maar voor je het weet zit
je ‘vast’ in zo’n situatie.”

Uitbuitingaspect kenmerkend voor
jeugdprostitutie en mensenhandel
“Jeugdprostitutie is iets wat toch best
vaak voorkomt, denk aan een situatie
waarbij een meisje in de puberteit verandert. De schoolprestaties gaan achteruit,
ze krijgt ‘foute vrienden’ en het kan heel
snel bergafwaarts gaan.”Ook sexting (het
versturen van seksueel getinte berichten,
foto’s of filmpjes) kan problematisch
worden zodra dit gebruikt of ingezet
wordt zonder toestemming of wanneer
dit onder dwang of drang van de ander
uitgebuit wordt. “Door internet gaat het
tegenwoordig ook veel makkelijker en
sneller, voor je het weet staat er een
filmpje online wat de hele wereld overgaat. Het bedreigen en chanteren wordt
hierdoor nog makkelijker, met internet is
het bereik zo enorm groot. ” Jongensprostitutie is een onderwerp dat nog
behoorlijk onderbelicht is, vertelt Everdien. “Het wordt minder snel gesignaleerd door hulpverleners en de jongens
zelf trekken minder snel aan de bel
omdat schaamte een grotere rol speelt.”
Veelal is er drugs in het spel, eenmaal
verslaafd moeten ze in ruil hiervoor seksuele handelingen verrichten. Of er wordt
een telefoonabonnement afgesloten
zodat het slachtoffer met een schuld
opgezadeld zit. Dit uitbuitingsaspect,
zoals de seksuele handelingen, is kenmerkend bij zowel jeugdprostitutie als

Financiële uitbuiting komt vaak voor
Als we het over mensenhandel hebben,
zien we vaak dat het gaat om criminele
uitbuiting, arbeidsuitbuiting of financiële
uitbuiting.“In de coronatijd zagen we dat
vooral arbeidsuitbuiting meer aan het licht
kwam; arbeiders die met veel te veel
personen gehuisvest worden in een te
kleine ruimte, en die te lange diensten in
een fabriek moesten maken.”Financiële
uitbuiting komt relatief vaak voor, onder
verschillende doelgroepen. Zowel jongeren, jongvolwassenen en ouderen zijn hier
het slachtoffer van.
Mensenhandel of ouderenmishandeling?
Dat het hierbij soms lastig is om vast te
stellen of het om mensenhandel gaat,
blijkt wel. In dit artikel lees je een waargebeurd verhaal van een oudere dame die
financieel misbruikt is.“Er is in dit verhaal
zowel sprake van ouderenmishandeling
vooral door het familiegerelateerde
aspect, als mensenhandel door de financiele uitbuiting”, licht Everdien toe. Uiteindelijk hebben Veilig Thuis en Moviera in
deze situatie samen wat voor het slachtoffer kunnen betekenen. “We hebben
samen hetzelfde doel; de juiste hulp en
veiligheid bieden. Daarom is de samenwerking en de uitrol van de keten mensenhandel zo ontzettend belangrijk.”

We hebben samen
hetzelfde doel; de juiste
hulp en veiligheid bieden.

