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Potentiële LVB-slachtoffers
loverboys/mensenhandel
in beeld
Met 11 aandachtsgebieden en
signaleringsindicatoren om te bepalen
of een LVB-meisje risico loopt om
seksueel uitgebuit te worden.
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1. Inleiding
Meiden met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen groot risico
slachtoffer te worden van loverboys en mensenhandel. Het nieuwe signaleringsinstrument 11VB heeft als doel het risico op (potentieel) slachtofferschap bij deze doelgroep vroegtijdig te signaleren en passende interventies
en hulpverlening te bieden. Ook jongens kunnen slachtoffer worden. Er
wordt momenteel nader onderzoek verricht naar de aard en omvang hiervan. In een volgende versie van 11VB worden ook de signalen opgenomen
die kunnen duiden op potentieel slachtofferschap bij jongens.
Naast deze leeswijzer bestaat het signaleringsinstrument 11VB uit een
Microtraining, de website www.11VB.nl met verdiepende informatie en een
E-learning als training voor het gebruik van het signaleringsinstrument. Hiermee
ondersteunt 11VB u als leraar in het voortgezet speciaal onderwijs, professional in
de jeugdzorg, leerplichtambtenaar of andere betrokken beroepsgroep bij vroegsignalering en het voorkomen van slachtofferschap.
Het signaleringsinstrument 11VB gaat uit van de werkwijze van loverboys en de
innerlijke en uiterlijke gedragskenmerken en fysieke signalen van (potentiële) slachtoffers met een licht verstandelijke beperking. Het instrument is ontwikkeld rondom
11 aandachtsgebieden bij LVB-meisjes. Per aandachtsgebied benoemt 11VB signalen die wijzen op (potentieel) slachtofferschap. Ook benoemt het instrument drie
beschermende factoren. Het totaalbeeld geeft inzicht in hoeverre een LVB-meisje
risico loopt slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting (risicobewustzijn).
Er is grote behoefte aan een instrument om vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij
(potentieel) slachtofferschap van LVB-meisjes. Het gaat om 5000 tot 7500 slachtoffers van mensenhandel per jaar, waarvan er naar schatting 3000 seksueel worden uitgebuit (bron: Slachtoffermonitor Mensenhandel 2014-2018). Een groot deel
hiervan heeft een licht verstandelijke beperking. Daarom ontwikkelden professionals
van Koraal, Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikker Groep, gemeenten, de
afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad in 2018 een eerste versie van 11VB. In samenwerking met Fontys, wetenschappers en professionals uit het werkveld is het signaleringsinstrument verder doorontwikkeld.
Studenten van de minor Forensische Orthopedagogiek toetsten onder leiding van
dr. Dilana Schaafsma, Associate Lector Fontys Hogeschool Pedagogiek, het testmodel aan bestaande literatuur. Onderzoeksvragen in het literatuuronderzoek waren:
Is het signaleringsinstrument compleet en komen de signalen in het signalerings-
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instrument overeen met bestaande literatuur? Een tweede onderzoeksopdracht richtte zich op passende interventies: welke voorlichtingsmiddelen, trainingen en interventies zijn er om slachtofferschap van loverboypraktijken/mensenhandel te voorkomen bij LVB-jongeren en wat maakt deze interventies passend voor deze doelgroep?
De aandachtsgebieden en de signalen worden voor 90 procent onderbouwd door
de literatuur. De overige aanbevelingen zijn verwerkt in 11VB. Naast dr. Dilana
Schaafsma van Fontys Hogeschool Pedagogiek gaven Therese van Amelsvoort,
professor Transitional Psychiatry aan Universiteit Maastricht en dr. Karin Nijhof,
senior-onderzoeker Pluryn/Radboud Universiteit Nijmegen als deskundigen feedback op het testmodel. Slachtoffers waren betrokken via persoonlijke interviews.
Om zicht te krijgen op de daderkant analyseerde Martijn Muijsers, masterstudent
Computer Science & Engineering Technische Universiteit Eindhoeven, 24 strafzaken
die te maken hebben met seksueel overschrijdend gedrag/slachtofferschap van loverboys waarbij LVB-slachtoffers betrokken waren. In zijn analyse lag de focus op
indicatoren. Zijn rapport concludeerde dat de indicatoren in het instrument 11VB de
meest belangrijke voorwaarden en stappen in het verwerven van slachtoffers goed
kunnen signaleren. Het risico om slachtoffer te worden van een loverboy wordt goed
in beeld gebracht. Het huidige model maakt een snelle evaluatie mogelijk en de aanwezigheid van voldoende en veelzijdige indicatoren biedt een goede score voor de
signalering van potentiële slachtoffers en slachtoffers in een vroeg stadium.
Ook zijn in dit 11VB de belangrijkste op- en aanmerkingen, aanvullingen en tips
opgenomen van de ruim 200 professionals tijdens vijf landelijke workshops.
Bij de ontwikkeling van 11VB is verder gebruik gemaakt van de signalenlijst van de
Nationale Politie voor de prostitutiecontrole en vroegsignalering slachtoffers loverboys, de Aanwijzing Aanpak Mensenhandel Justitie & Veiligheid, de richtlijn van het
College van procureurs-generaal voor de Opsporing en Vervolging van Mensenhandel, het handboek ‘Verkocht’ van Prostitutie Maatschappelijk Werk, de signalenlijst
Jeugdprostitutie van de gemeente Eindhoven en het meest actuele rapport van het
Expertisecentrum Mensenhandel over slachtoffers met een LVB (april 2018). Ook
zijn de producten en het actieplan van de commissie Azough en het stappenplan
van CoMensha geraadpleegd. Het instrument is in november 2019 getest door 50
docenten in het VSO en jeugdprofessionals.

Status van het huidige instrument
Het huidige instrument heeft een solide basis. In de signaleringslijst zijn alle drie de
uitgangspunten van evidence-based werken vertegenwoordigd: zowel de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, kennis van professionals en ervaringskennis
zijn geïntegreerd. In die zin is het instrument voldoende onderbouwd en wordt in de
databank Instrumenten van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) opgenomen.
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Het is verheugend dat ook de minister van Justitie en Veiligheid nadrukkelijk gewag
maakt van het belang van vroegsignalering van slachtoffers van loverboys/mensenhandel in zijn brief (14 november 2018) aan de Tweede Kamer over de Veiligheidsagenda voor de komende vier jaar.
De minister vindt het nodig dat vroegsignalering op dit vlak wordt versterkt en
geborgd. Hij verwijst in zijn brief naar het meest actuele rapport van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel: ‘Samen tegen Mensenhandel’ (2019). Dit rapport bevestigt dat zowel professionals als burgers onvoldoende in staat zijn om de signalen op
te pakken van (potentieel) slachtofferschap van loverboys. Tegelijk weten we dat de
LVB-meisjes en jongens hoog risico lopen om in handen te vallen van seksuele
uitbuiters en dat er op dit vlak weinig interventiemateriaal voorhanden is.
Het 11VB voldoet aan de oproep van de minister en verdient verdere ontwikkeling
tot een volwaardig en gevalideerd instrument. Doel is dat leraren VSO, professionals in de jeugdhulpverlening en leerplichtambtenaren in staat zijn om vroegtijdig
(potentieel) slachtofferschap bij LVB-meisjes kunnen signaleren en alle partijen het
instrument na een kleine training kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in risicofactoren met een hoog risico.
Zo kan er gewerkt worden aan bewustwording en opleiding bij docenten in het
VSO-onderwijs en professionals in de Jeugdzorg. Maar op termijn ook bij nieuwe
beroepsgroepen die een belangrijke rol kunnen spelen in de signalering die tot nu
toe onvoldoende betrokken en opgeleid zijn zoals; publiek, KMar, inspectie SWZ,
medische professionals, lokale jeugdambtenaren en bedrijven.
Deze leeswijzer 11VB begint met een begrippenkader. In hoofdstuk 3 staan de
werkwijze en het profiel van daders centraal. Hoofdstuk 4 brengt LVB-meisjes als
(potentiële) slachtoffers in beeld en bevat een Quick Reference Card LVB en tips
en valkuilen in communicatie met LVB’ers. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed
aan het juridisch kader. Het Signaleringsinstrument 11VB zelf staat in hoofdstuk
6. Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze van het instrument en benoemt de elf aandachtgebieden en beschermende factoren. Hoofdstuk 7 bevat een stappenplan om
de uitkomsten van het signaleringsinstrument een vervolg te geven. De lijst met 11
aandachtsgebieden en de drie beschermende factoren staat in hoofdstuk 8.
U kunt het signaleringsinstrument digitaal invullen via www.11VB.nl of via
https://www.bergop.info/vragenlijsten/. Het instrument is in de huidige ontwikkelfase
nog vooral gericht op meisjes als (potentiële) slachtoffers. Het is de bedoeling om
in de verdere doorontwikkeling het instrument ook meer te richten op (potentiële)
mannelijke slachtoffers.
Wij hopen u met deze leeswijzer, de digitale quickscan, de website LVB.nl en de
openbare E-learning een praktisch instrument aan te bieden dat bijdraagt aan het
belangrijkste doel: het voorkomen dat LVB-meisjes slachtoffer worden seksuele uitbuiting door loverboypraktijken/mensenhandel.
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2. Begrippenkader
Loverboy
Loverboys zijn pooiers, die jongeren emotioneel en sociaal afhankelijk maken met
als doel ze in de prostitutie te werk te stellen en hun verdiensten af te nemen; een
bikkelharde mensenhandelaar die geweld noch chantage schuwt.
De introductie in de prostitutie en de daaropvolgende uitbuiting, vinden plaats door
middel van emotionele manipulatie en gaan vaak gepaard met fysieke bedreiging of
mishandeling. Typerend daarbij is dat de gehanteerde methode een zodanige invloed heeft op de jongeren dat zij zich in beginsel niet bewust zijn van de misbruikrelatie.
Het begrip ‘loverboy’ verwijst naar de dwangstrategie die de jongens/pooiers
toepassen om meisjes en jonge vrouwen aan te zetten tot prostitutie door hen te
misleiden en in een afhankelijkheidsrelatie te brengen en te houden. Bijvoorbeeld
door het voorwenden van een liefdesrelatie, sociale isolering, chantage of het doen
aan gaan van schulden. Van liefde is geen sprake.

Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
Er bestaan verschillende definities van het begrip lichte verstandelijke beperking.
In Nederland wordt veelal de praktijkdefinitie (De Beer, 2011) gehanteerd voor lichte
verstandelijke beperking (LVB):
IQ-score tussen de 50 en 85.
Beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Het gaat om tekorten of beperkingen
in het aanpassingsgedrag van een persoon, zoals verwacht mag worden op
zijn leeftijd en bij zijn cultuur, op ten minste twee van de volgende gebieden:
communicatie, zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele
vaardigheden, gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig
beslissingen nemen, functionele intellectuele vaardigheden, werk, ontspanning,
gezondheid en veiligheid.
Bijkomende problematiek, zoals leerproblemen, een psychiatrische stoornis,
lichamelijke problemen, problemen in het gezin en sociale omstandigheden.
Het begrip beperking kan worden gedefinieerd als: iedere vermindering of afwezigheid (ten gevolge van een stoornis) van de mogelijkheid tot een voor de mens
normale activiteit (zoals het kopen van een treinkaartje, het betalen van rekeningen
en het vinden van woonruimte en een baan), maar waartoe de persoon met enige
hulp wel in staat is. Bij een handicap is dit laatste in principe niet het geval.
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De praktijkdefinitie verschilt met de definitie in DSM-5 (handboek voor psychiatrische diagnoses). De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is
een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke
criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van
(nieuwe) wetenschappelijke inzichten.
De DSM-5 spreekt van ‘intellectual disability’. Dit houdt in dat de geestelijke
vermogens zo zwak zijn dat dit het functioneren in het dagelijks leven bepaalt.
De cognitieve, sociale en praktische ontwikkeling blijft achter en daardoor is het
vermogen om zich aan te passen verminderd. Criteria zijn:
verstandelijk duidelijk onder het gemiddelde functioneren: een IQ van 50-55 tot
ongeveer 70 bij een individueel toegepaste IQ-test;
gelijktijdig aanwezige tekorten in of beperkingen van het huidige
aanpassingsgedrag (dat wil zeggen of betrokkene er in slaagt te voldoen aan
de standaarden die bij zijn of haar leeftijd verwacht kunnen worden binnen zijn
of haar culturele achtergrond) op ten minste twee van de volgende terreinen:
communicatie, zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele
vaardigheden, gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig
beslissingen nemen, functionele intellectuele vaardigheden, werk, ontspanning,
gezondheid en veiligheid;
begin van de beperking ligt voor het achttiende jaar.

Mensenhandel
Mensenhandel is het (in ruime zin) dwingen van mensen om zich beschikbaar
te stellen tot het verlenen van (seksuele) diensten of arbeid of eigen organen
beschikbaar te stellen.
Het onder dwang brengen en houden van een minderjarige in de prostitutie is per
definitie strafbaar en een strafverzwarende omstandigheid. Mensenhandel is een
van de zwaarste delicten die beschreven staan in het Wetboek van Strafrecht
omdat het gaat om feiten gericht tegen de persoonlijke vrijheid van mensen, waarmee hoge (illegale) winsten worden gegenereerd en er op grove wijze slachtoffers
worden gemaakt. Kern van het delict mensenhandel vormt de uitbuiting, misleiding,
dwang en aantasting van de integriteit en persoonlijke vrijheid van de persoon.
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3. De werkwijze van daders
Loverboys maken ruim 3000 slachtoffers per jaar, blijkt uit de Slachtoffermonitor Mensenhandel 2014-2018 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De werkwijze van loverboys
wordt gewelddadiger en zij zoeken steeds jongere slachtoffers; elf jaar is
geen uitzondering meer. Het exacte aantal slachtoffers met een LVB is niet
precies bekend, maar deze groep jongeren loopt zeer groot risico.
Tegenwoordig maken loverboys handig gebruik van het internet. Een loverboy is in
staat om via slimme ‘profiling’ potentiële slachtoffers te spotten, in te palmen en in
relatief korte tijd de prostitutie in te duwen en aan te zetten tot andere vormen van
criminaliteit. Hierdoor is zijn handel geëxplodeerd. Hij hoeft niet meer fysiek bij zijn
slachtoffer in de buurt te komen, hij spreekt haar of hem direct aan op social media,
webfora en chatsites. Zodra hij éénmaal één seksfoto of seksfilmpje heeft van het
slachtoffer, dreigt hij het online te plaatsen als de minderjarige niet doet wat hij wil.
Vervolgens maakt hij een advertentie aan op een populaire website en trekt hij tien
tot twintig klanten per dag.
Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat:
41 procent van alle jongeren op internet weleens door een vreemde op
een seksueel getinte manier is benaderd.
15 procent van de jongeren na die benadering een naaktfoto stuurde of
zich naakt vertoonde voor de webcam.
Bijna de helft van de benaderde jongeren hun ouders hierover niet
informeerde.
Bij 6 procent van de benaderde jongeren het zelfs tot een afspraak met
de onbekende kwam.
Een loverboy verdient al snel zo’n 500 tot 1000 euro per dag per slachtoffer. Dat is
meer dan hij kan verdienen met drugshandel, berovingen of inbraken. Bovendien is
de pakkans bijna nihil. Online is de loverboy namelijk vrijwel anoniem.
Een loverboy zoekt gericht naar vooral jonge meisjes, maar ook naar jongens, die
kwetsbaar zijn. Naar schatting 40 procent van de slachtoffers is een jongen.
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Loverboys wenden zich vaak tot slachtoffers uit de schaamtecultuur (een cultuur
waarin mensen voortdurend te horen krijgen dat ze zich moeten schamen) en kinderen die sterk beïnvloedbaar zijn. Zij maken meer ernstige en herhalende vormen van
seksueel misbruik mee. Bovendien lopen zij, onder andere door toedoen van beperkte cognitieve en adaptieve vaardigheden, een verhoogde kans op het ontwikkelen
van een PTSS na een potentieel traumatische gebeurtenis. In de praktijk zien we dat
jongeren met een LVB en/of vroegkinderlijke traumatische ervaringen en
(onbehandeld) seksueel trauma een aanzienlijke kans lopen om (meermaals of
chronisch) in de greep van een loverboy/mensenhandelaar te komen.

Daderprofiel
Een voorlopige eerste aanzet tot een daderprofiel wordt gegeven in ‘Loverboys:
feiten en cijfers, een quickscan’ van Anke van Dijke en Linda Terpstra. Uit hun onderzoeksproject, waarin zij negen portretten van slachtoffers en tien van ‘loverboys’
optekenden, komt het volgende daderbeeld naar voren:
‘Mensenhandelaars’ zijn Nederlandse jongemannen met een (veelal) allochtone
achtergrond, in de leeftijd van tussen de 20 en 30 jaar, die meisjes voor hen in
de prostitutie hebben werken.
De daders hebben een laag opleidingsniveau en een niet afgeronde opleiding.
Zij zijn al op jonge leeftijd aan een criminele carrière begonnen en bekend bij
politie en justitie voor geweldsdelicten, vermogensdelicten en andere delicten
en hebben verschillende veroordelingen op hun naam staan.
Mensenhandelaars rechtvaardigen zich door de verantwoordelijkheid voor hun
daden bij anderen neer te leggen of bij de omstandigheden waarin zij verkeren.
Ze zijn uit op macht en veel geld en hebben weinig respect voor vrouwen en
weinig inlevingsvermogen ten aanzien van de meisjes met wie ze een relatie
onderhouden.
Mensenhandelaars zijn sociaal vaardig, zijn meesters in het manipuleren en
hebben geen schuldgevoelens.
Ze maken onderdeel uit van een netwerk en bezetten louter uitvoerende posities
Vijftig procent van de ronselactiviteiten verloopt via het internet (social media).
Slachtoffers worden momenteel sneller en gewelddadiger benaderd. Er is nog
wel sprake van verleiding maar dit slaat veel sneller om in gewelddadige bedreiging, chantage en manipulatie.
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4. LVB-jongeren als (potentiële)
slachtoffers
Slachtoffers van seksuele uitbuiting, of jongeren die een verhoogd risico lopen (potentiële slachtoffers), hebben vaak een kwetsbare positie. Ze komen
bijvoorbeeld uit gebroken gezinnen, hebben psychische klachten of ze hebben een ontwrichte jeugd gehad door mishandeling of seksueel misbruik.
Jongeren met een LVB lopen aanzienlijk meer kans om slachtoffer te worden van
seksuele uitbuiting. Het is zeer aannemelijk dat deze groep jongeren kwetsbaar is.
Het gaat immers om jongeren met een sociaal, maatschappelijk en emotionele achterstand. Kenmerkend is hun houding ten opzichte van zichzelf. Kwetsbare jongeren
hebben vaak een lage zelfwaardering, hebben (nog) geen eigen identiteit, en hebben een weinig realistisch zelfbeeld (over of onderschatten zichzelf) of wereldbeeld.

Meisjes en jongens
Zowel meisjes als jongens kunnen slachtoffer worden van mensenhandel en
daarmee gepaard gaande seksuele uitbuiting of het aanzetten tot andere criminele
activiteiten. Op basis van onderzoek zijn (risico)profielen van meisjes- en jongensslachtoffers bekend.
Meisjes
Vaak wordt uitgegaan van vijf profielen van meisjesslachtoffers van loverboys.
Dit zijn ook risicoprofielen voor meisjes die nog geen slachtoffer zijn (potentiële
slachtoffers).
Faseproblematiek: meisjes met heftig pubergedrag (uit de hand gelopen
conflicten met ouders, leven tussen twee culturen, foute jongen op fout moment
ontmoet).
Zeer beïnvloedbare meisjes: bijvoorbeeld meisjes met een lichte verstandelijke
beperking, bepaalde psychiatrische beelden of een jongere met een
afhankelijkheidsstoornis in ontwikkeling of naïviteit als gevolg van een zeer
beschermde opvoeding (door religie, taboe seksualiteit, cultuur, type ouder).
Getraumatiseerde meisjes: meisjes met traumatische ervaringen zoals door
seksueel misbruik.
Multiproblem: ouders en dus ook kind hebben op verschillende gebieden
langdurig problemen zoals: verslaving, psychiatrie, vroege hechtingsproblemen,
seksueel misbruik en andere trauma’s, zwervend, schulden, huiselijk geweld.
Eergerelateerd: meisjes uit gezinnen waarin eer voorop staat, waardoor ze
bijvoorbeeld chantabel kunnen zijn wanneer zij met een jongen naar bed zijn
geweest.

Potentiële LVB-slachtoffers loverboys/mensenhandel in beeld
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Jongens
Volgens de laatste schattingen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen is veertig procent van alle slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting een man. De problematiek speelt zich, mogelijk
nog meer dan bij meisjes, in het verborgene af. In de samenleving is er nog weinig
bekendheid mee en binnen hulpverleningsorganisaties is er nog weinig deskundigheid. In opdracht van het ministerie van VWS onderzocht Regioplan in samenwerking met Shop Den Haag eerder de problematiek. De tijdens het onderzoek
verzamelde casuïstiek leidde tot drie profielen:
Klassiek: de jongen is gevoelig voor geld, vaak homoseksueel of biseksueel en
bij de ouders en/of familie van de jongen rust vaak een zwaar stigma op
mannenseks en mannenprostitutie.
Overlevingsmodus: de jongen leeft niet meer bij zijn ouders; zijn ouders zijn
bijvoorbeeld gescheiden, hebben hem in de steek gelaten of zijn overleden. De
jongen heeft te maken met een ernstige afhankelijkheid, zoals drugsverslaving,
hoge schulden of dakloosheid. De jongen is van dag tot dag aan het overleven
Eer en stigma-gerelateerd bij coming-out: de jongen is homoseksueel en bezig
met zijn persoonlijke ‘coming out’. Hij leeft in een streng-religieuze of autoritaire
opvoedingsomgeving waarin zijn homoseksuele geaardheid onbespreekbaar is.
Hij zoekt heimelijk betaalde en/of niet-betaalde seksuele contacten met
(oudere) mannen via het internet en sociale media of anders in zijn omgeving.
Er is een verhoogde dreiging van geweldpleging.

Minderjarig/meerderjarig met LVB
Mensen met een LVB zien er voor hun kalenderleeftijd normaal uit, maar gedragen
zich als een kind en hebben een kinderlijke manier van denken. Het is daarom de
vraag of het juist is te spreken over ‘minderjarige’ slachtoffers met een LVB. Diverse
gesprekspartners stelden de vraag of je een slachtoffer van mensenhandel met LVB
met een kalenderleeftijd van bijvoorbeeld 25 jaar anders moet behandelen dan een
12-jarig slachtoffer van mensenhandel (met of zonder LVB). Als iemand met een
LVB-moeite heeft om te begrijpen wat een politieambtenaar vraagt, is dit dan gebonden aan kalenderleeftijd? Of is de kalenderleeftijd niet relevant en dient gekeken
te worden naar de cognitieve en emotionele leeftijd? Dit is een complex probleem,
doordat de lichamelijke, cognitieve en emotionele ontwikkeling bij slachtoffers met
een LVB flink uiteenlopen.
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Quick Reference Card LVB’er
Een licht verstandelijke beperking kan worden vastgesteld door een combinatie
van een relatief laag IQ (50-85) met een beperkt aanpassingsvermogen (en
eventueel bijkomende problematiek). Er zijn meer definities, die onderling op
details verschillen.
Een LVB kan worden vastgesteld door middel van een test, met behulp van een
screening of door een inschatting van een ervaren professional. Een test is het
nauwkeurigst, maar kost ook meer tijd en geld.
Bij personen met een niet-westerse culturele achtergrond is een LVB moeilijker
vast te stellen. Hun beperkingen kunnen het gevolg zijn van een LVB, maar ook
van hun andere culturele achtergrond.
Door de aard van hun beperking zijn jongeren met een LVB extra kwetsbaar en
lopen zij een groter risico om slachtoffer van mensenhandel te worden.
Jongeren met een LVB zien er vaak normaal uit voor hun kalenderleeftijd, maar
hun verstandelijke en sociale vermogens komen vaak niet verder dan die van
iemand in de basisschoolleeftijd of een jonge puber.
Meestal wordt iemand met een LVB niet op het eerste gezicht herkend. Pas als
je iemand met een LVB wat beter leert kennen, gaan je dingen opvallen.
Jongeren met een LVB zijn vaak erg handig in het verbergen van hun beperking
voor de buitenwereld.
Niet iedere jongere met LVB is hetzelfde. Het kan zich op verschillende
manieren uiten. Er is ook geen standaardoplossing voor het omgaan met
jongeren met een LVB.
Jongeren met een LVB hebben moeite met het verwerken van informatie: ze
snappen dingen minder snel en minder goed. Ze hebben een minder ontwikkeld
geheugen.
Jongeren met een LVB hebben een beperkte woordenschat en kunnen zich
minder goed uitdrukken.
Jongeren met een LVB vinden het (als gevolg van hun beperking) moeilijk hun
eigen (seksuele) grenzen en die van anderen te herkennen en te respecteren.
Veel jongeren met een LVB zijn makkelijk te beïnvloeden: door goede
ondersteuning voorkom je mogelijk risicovolle situaties.
Hoe eerder een LVB wordt onderkend, hoe eerder de communicatie op het juiste
niveau kan worden ingestoken en hoe groter de kans op bruikbare verklaringen
van het slachtoffer.
Negatieve ervaringen in het sociale verkeer dragen bij aan een negatief
zelfbeeld en verminderd zelfvertrouwen van mensen met een LVB.
Jongeren met een LVB zijn soms boos uit pure machteloosheid.

Potentiële LVB-slachtoffers loverboys/mensenhandel in beeld
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Communicatietips
Zorg voor korte, duidelijke communicatie.
Gebruik geen beeldspraak of ironie in gesprekken (humor wordt door mensen
met een LVB vaak niet herkend en letterlijk genomen).
Vertoon consequent gedrag.
Luister extra goed; herhaal een boodschap een aantal malen.
Controleer of de boodschap duidelijk is; leg afspraken goed vast en maak zo
nodig een stappenplan.
Neem voldoende tijd.
Schakel als dat nodig is deskundige hulp in.
Slachtoffers zonder verstandelijke beperkingen vragen bij mensenhandel vaak
al een aangepaste benadering vanwege mogelijke trauma’s. Bij (mogelijke)
slachtoffers met een LVB geldt dit des te meer.
Houd bij personen met een LVB ernstig rekening met incoherente verklaringen.
Dat wil niet zeggen dat hun verhaal niet klopt. Luister met aandacht. Dit is
belangrijk om bruikbare informatie te verzamelen.

Communicatierisico’s
Neiging om vragen bevestigend te beantwoorden (geen nee zeggen).
Gevoelig voor sturende vragen en suggestie.
Neiging om te willen voldoen aan verwachtingen.
Neiging op te kijken naar autoriteit.
Neiging tot het veranderen van antwoorden wanneer vragen herhaald worden
(het eerste antwoord was blijkbaar niet goed).
Geheugenzwakte en wantrouwen eigen geheugen.
Risico op verwarring tussen verbeelding en werkelijkheid.
Moeite met het structureren van een verhaal.
Moeite met plaatsen van gebeurtenissen in de tijd.
Moeite met het overzien van de gevolgen van een valse bekentenis.
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5. Juridisch kader
Hoewel mensensmokkel en mensenhandel in de praktijk in elkaar kunnen
overlopen, bijvoorbeeld wanneer een mensensmokkelaar halverwege de
reis een migrant begint uit te buiten, zijn het juridisch gezien twee
verschillende delicten.

Mensenhandel in juridische context
Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.
Mensenhandel is - simpel gezegd - het dwingen van mensen om zich beschikbaar
te stellen om arbeid of diensten te verrichten dan wel om hun organen beschikbaar
te stellen. Op het delict mensenhandel rust een gevangenisstraf van twaalf jaar of
meer dan wel een boete van de vijfde categorie. Delicten met een strafmaat van
twaalf jaar of meer kennen geen verjaringstermijn. Mensenhandel verjaart daarom
nooit (artikel 70, lid 2 Wetboek van Strafrecht). De strafbepaling voor mensenhandel in het wetboek van strafrecht (WvSr) is opgebouwd uit een viertal criteria:
Het gebruik van ongeoorloofde middelen (zoals chantage, geweld of
misleiding).
De kwetsbare positie van het slachtoffer (zoals illegalen, minderjarigen of
geestelijk gehandicapten).
De aard van de werkzaamheden (zoals straatroof of kindsoldaat).
De omstandigheden waaronder de uitbuiting is verricht (zoals het inhouden
van reisdocumenten).
Een persoon hoeft niet fysiek (opgesloten of bewaakt) beperkt te zijn wat zijn
vrijheid betreft. Die beperking kan blijken uit zijn omstandigheden: er is gewoon
geen ander alternatief voor het slachtoffer anders dan de uitbuiting lijdelijk te
ondergaan. Zo kan iemand illegaal in Nederland verblijven, de taal niet machtig zijn
en niet vrij over zijn reispapieren beschikken bijvoorbeeld slachtoffer van mensenhandel zijn. Het slachtoffer heeft geen andere keus dan zich te laten exploiteren.

Seksuele uitbuiting
Dit is waarschijnlijk de bekendste vorm van mensenhandel. Wanneer iemand wordt
gedwongen seksuele diensten te verlenen, dan spreken we over seksuele uitbuiting.
In de volksmond ook wel ‘loverboypraktijken’ genoemd. Ook wanneer iemand
vrijwillig in de prostitutie werkt, kan zij gedwongen worden haar inkomsten af te
staan. Het kan ook zijn dat ze niet mag stoppen met werken wanneer zij dat wil of
bijvoorbeeld geen klanten of handelingen mag weigeren. Vrijwilligheid gaat dan
over in dwang.

Potentiële LVB-slachtoffers loverboys/mensenhandel in beeld
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Het feit dat iemand vrijwillig besluit in de prostitutie te werken betekent niet dat
iemand ook instemt met dwang en uitbuiting. Zowel mannen als vrouwen kunnen
worden uitgebuit in sekswerk. Bij minderjarigen is dwang niet vereist: iedereen die
een minderjarige beweegt in de prostitutie te werken maakt zich schuldig aan
mensenhandel.

Mensensmokkel in juridische context
De Nederlandse wetgever heeft mensensmokkel strafbaar gesteld in artikel 197a
lid 1 in van het Wetboek van Strafrecht. Door het criminele en grensoverschrijdende
karakter van het delict houden internationale politieorganisaties als Europol en Interpol zich met mensensmokkel bezig.
Na de uitleg over mensenhandel is de term mensensmokkel vanwege het contrast
makkelijker en korter toe te lichten. Populair gezegd is mensensmokkel hulp bij de
illegale, grensoverschrijdende toegang, doorreis of verblijf. De mensensmokkelaar
begeleidt of vervoert mensen bijvoorbeeld naar een ander land. De smokkelaar
weet (of heeft het vermoeden), dat de gesmokkelde personen daar illegalen (zullen)
zijn en dat de toegang of doorreis niet wettelijk plaatsvindt of kan plaatsvinden.
De gesmokkelden zijn wanhopig om te ontsnappen aan een oorlog of hebben
economische redenen en de hoop op een beter leven. De gesmokkelden willen de
mensensmokkelaar flink betalen en nemen de gevaren op de koop toe. Een
smokkelaar kan zich ook richten op het helpen (tegen betaling) door het bieden
van gelegenheid, middelen of inlichtingen. Denk aan het regelen van een container
of het verzorgen van valse reispapieren. Op 1 juli 2016 heeft de overheid de
strafbepalingen voor mensensmokkel flink verhoogd.
De straffen schommelen tussen zes jaar gevangenisstraf of een boete van de vijfde
categorie tot een gevangenisstraf van achttien jaar. Evenals bij mensenhandel gaan
de straffen voor mensensmokkel geleidelijk omhoog naar mate sprake is van
strafverzwarende omstandigheden. Het belang van de Staat (soevereine grondgebied) is primair in het geding, niet die van de (uitgebuite) gesmokkelde persoon.
Een aantal punten die te herleiden zijn uit artikel 197a WvSr, dat mensensmokkel
strafbaar stelt, is:
Dat het om het bieden van een bepaalde vorm van hulp gaat.
Dat het een grensoverschrijdend karakter betreft: verplaatsen van
A naar B (bewegen).
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Stel de juiste vragen
Die vragen kunnen zijn:
Is sprake van uitbuiting of een uitbuitingssituatie, het gebruik van een
dwangmiddel en is de persoon slachtoffer van dit alles?
Is sprake van een vorm van hulp in relatie tot een grensoverschrijding?
Is er sprake van een mengvorm, is de mensensmokkel verworden tot een
mensenhandel situatie?
Mensenhandel/ seksuele uitbuiting is opgenomen in artikel 273f van het Wetboek
van Strafrecht, titel XVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht.
Deze titel is gewijd aan misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. Voor verdiepende
beschouwing van het juridisch kader zie:
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Nationaal%20Rapporteur%20
(2017)%20Tiende%20rapportage%20mensenhandel_interactief_tcm23-288257.
pdf
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6. Signaleringsinstrument 11VB
Het signaleringsinstrument 11VB gaat uit van de werkwijze van loverboys en de
innerlijke en uiterlijke gedragskenmerken en fysieke signalen van (potentiële)
slachtoffers met een licht verstandelijke beperking. Het instrument is ontwikkeld
rondom 11 aandachtsgebieden bij LVB-jongeren. Per aandachtsgebied benoemt
11VB signalen die wijzen op (potentieel) slachtofferschap. Ook benoemt het
instrument drie beschermende factoren. Beschermende factoren verminderen het
risico om slachtoffer te worden van een loverboy/mensenhandelaar. Het totaalbeeld
geeft inzicht in hoeverre een LVB-meisje risico loopt slachtoffer te worden van
seksuele uitbuiting (risiconiveau).

Aandachtsgebieden
Verandering in het gebruik van social media
Cultuurbepaalde risicofactoren
Multiproblematiek
Ontbreken van zelfstandige bewegingsvrijheid
Ineens andere sociale contacten
Schoolverzuim/schooluitval
Wegloopgedrag
Gedrag (verandering)
Vertekend beeld van relaties/reddersrol/seks
Gezondheidsklachten
Overige signalen

Beschermende factoren
Kenmerken LVB’ers
Kenmerken ouder
Kenmerken sociale omgeving
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Zo werkt 11VB
Om gebruik te maken van het signaleringsinstrument 11VB volgt u als professional
de korte E-learning: Signaleren en voorkomen van mensenhandel en seksuele uitbuiting (loverboys). Deze E-learning is voor de doelgroepen in heel Nederland gratis
te volgen via: www.allyoucanlearn.eu en wordt in combinatie met een verdiepende
training geaccrediteerd door het SKJ. U ontvangt na de E-learning een certificaat. U
kunt vervolgens inloggen op de digitale omgeving van 11VB (via www.11VB.nl of
via https://www.bergop.info/vragenlijsten/) en het signaleringsinstrument digitaal
invullen.

Nieuwe client
Nummer client
Leeftijd client

jaar
opslaan

U maakt een geanonimiseerd cliëntprofiel aan door invoer van een nieuwe cliënt.
U drukt op + NIEUWE CLIENT. U voert vervolgens het cliëntnummer en de leeftijd in.
Vervolgens doorloopt u de 11 aandachtsgebieden. Bij elk aandachtsgebied, krijgt u nadere informatie/uitleg over het aandachtsgebied. U drukt na het
lezen op VERDER. Op het volgende scherm kunt u dan bij de verdiepende vragen
per vraag aangeven of dit wel of niet geldt. U zet eenvoudig het schuifje op JA of
NEE. Als u het niet weet zet u het schuifje op NEE.
Na het invullen van de 11 aandachtgebieden, krijgt u de gelegenheid om aan te
geven of er ook beschermende factoren zijn. Ook hier kunt u met JA of NEE bij de
verdiepende vragen aangeven of deze van toepassing zijn. Ook hier weer: als u
het niet weet, zet u het schuifje op NEE. De berekening van de eindscore verloopt
automatisch.
Het eindresultaat en de eventueel te nemen acties worden, na het invullen van de
vragenlijst, getoond.

Potentiële LVB-slachtoffers loverboys/mensenhandel in beeld
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7. Handelen na signalering
Bij seksuele uitbuiting van minderjarigen is het van groot belang dat zorgvuldig
en adequaat gehandeld wordt na signalering van een (potentieel, vermoedelijk)
slachtoffer. In dit hoofdstuk lichten we toe wat te doen als je te maken hebt met
een (vermoedelijk) minderjarig slachtoffer van mensenhandel.

Hulp & ondersteuning na signalering
Check eerst binnen de organisatie of er expertise/deskundige is. Mocht er geen
deskundigheid binnen de eigen organisatie zijn rondom deze problematiek, dan
kan informatie en ondersteuning gevraagd worden bij:
Centrum seksueel geweld
Neem contact op als het gaat om seksueel geweld
www.centrumseksueelgeweld.nl of bij directe hulp 0800-0188
Veilig thuis – Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel
Neem contact op voor advies bij en het melden van vermoedens van binnenlandse
mensenhandel www.veiligthuis.nl of 0800-2000
Comensha
Neem contact op als je advies wilt of juridische vragen hebt, of voor het melden van
een slachtoffer www.comensha.nl of via 033-4481186
Omdat seksueel geweld en exploitatie van minderjarigen vormen zijn van kindermishandeling horen professionals die met jeugdigen werken stappen te ondernemen conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij sommige
meldpunten kunnen ook signalen van daders worden gemeld.

Melding maken Comensha
Als je te maken hebt met een vermoedelijk of feitelijk slachtoffer van mensenhandel,
meld dit dan bij Comensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Zij brengen de aard en omvang van mensenhandel in beeld. Via https://www.
comensha.nl/onze-helpdesk/aanmelden-van-slachtoffers/ krijg je inzicht in wat een
melding inhoudt en hoe het zit met het verkrijgen van toestemming van jongere en
ouder. Comensha heeft een folder ontwikkeld voor slachtoffers van mensenhandel.
Wil je deze gebruiken, klik dan op: https://www.comensha.nl/over-ons/publicaties/
voor-slachtoffers-folder-hoe-nu-verder/
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CoMensha bemiddelt en adviseert indien nodig bij de eerste opvang, zorg en hulpverlening van slachtoffers van mensenhandel. In Nederland worden slachtoffers van
mensenhandel opgevangen in de categorale-, vrouwen-, mannen- en maatschappelijke opvang. Zij coördineren de eerste plaatsing van slachtoffers in de opvang of
schakelen hulpverlening in. Daarna dragen zij de zorg voor het slachtoffer over aan
de betreffende opvang of hulpverleningsinstantie, en aan de zorgcoördinator als
die in de regio aanwezig is.
Zorgcoördinatie in de regio - streven naar een landelijk dekkend netwerk
CoMensha werkt samen met de verschillende zorgcoördinatoren in Nederland. Helaas is nog niet in alle regio’s een zorgcoördinator aanwezig. In de regio’s waar geen
zorgcoördinator aanwezig is verzorgt (de helpdesk van) CoMensha deze zorgcoördinatie op afstand. Er is een zorgcoördinatiekaart met daarop in welke gebieden wel/
geen zorgcoördinatie is.

Vervolgstappen na signalering
Landelijk is een stappenplan ontwikkeld om professionals te ondersteunen in wat
te doen bij signalering van een slachtoffer seksuele uitbuiting. De stappen in het
stappenplan helpen je om alle informatie systematisch te verzamelen en te
verwerken. Door alle stappen te zetten, krijg je antwoord op de vraag wat te doen
als je vermoedt dat een meisje slachtoffer vaneen mensenhandelaar/loverboy is.
Het werken met het stappenplan is een cyclisch proces. Soms zullen stappen
meerdere malen gezet worden.
NB. Het stappenplan is specifiek gericht op meisjes; zij vormen verreweg de grootste
groep slachtoffers. Jongens kunnen ook slachtoffer worden van mensenhandel/
loverboys. Er is meer onderzoek nodig naar risicofactoren en signalen van slachtofferschap onder jongens om specifieke stappen voor jongens te kunnen formuleren.

Risicoprofielen
Als u de gehele digitale vragenlijst van 11VB heeft ingevuld, krijgt u een risicoprofiel
te zien. Er zijn 3 risicoprofielen.
Heeft u op minder dan 4 aandachtsgebieden een of meer signalen op ‘rood’
gezet dan is er geen of nauwelijks sprake van risico.
Heeft u op meer dan 4 en bij minder dan 9 aandachtsgebieden een of meer
signalen op ‘rood’ gezet, is er sprake van risico.
Bij meer dan 9 aandachtsgebieden signalen op ‘rood’, is er sprake van verhoogd risico.
Hieronder worden de vervolgstappen beschreven bij de 3 risicoprofielen. Deze worden getoond na het invullen van de vragenlijst.
Score 0 - 3
U heeft bij minder dan 4 aandachtsgebieden een of meer risicosignalen ingevuld. Bij
deze score hoeft er nog geen sprake te zijn van risico op potentieel slachtofferschap.
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Het is wel belangrijk om deze signalen eerst te bespreken met een interne collega/
deskundige of eventueel een extern deskundige alvorens u besluit het gesprek aan
te gaan met het meisjes (of haar ouders) Na een zorgvuldige beoordeling (weging)
van de verzamelde informatie bepaalt u of er sprake kan zijn van risico op (potentieel) slachtofferschap en beslist u weer samen welke acties nodig zijn. Deze testuitslag dient ter ondersteuning van het oordeel van de professional over de betreffende jongere en diens situatie.
Score 4 - 8
U heeft bij meer dan 4 en bij minder dan 9 aandachtsgebieden één of meer risicosignalen ingevuld. Dit kan duiden op risico op potentieel slachtofferschap. Het is
belangrijk om deze signalen eerst te bespreken met een interne collega/deskundige
of eventueel een extern deskundige alvorens u besluit het gesprek aan te gaan met
het meisjes (of haar ouders). Na een zorgvuldige beoordeling (weging) van de verzamelde informatie bepaalt u of er sprake kan zijn van risico op (potentieel) slachtofferschap. Daarna beslist u weer samen welke acties nodig zijn. Deze testuitslag
dient ter ondersteuning van het oordeel van de professional over de betreffende
jongere en diens situatie.
Score 9 - 11
U heeft bij meer dan 9 aandachtsgebieden een of meer risicosignalen ingevuld. Dit
kan duiden op verhoogd risico op potentieel slachtofferschap. Het is belangrijk om
deze signalen eerst te bespreken met een interne collega/deskundige of eventueel
een extern deskundige alvorens u besluit het gesprek aan te gaan met het meisjes (of
haar ouders). Na een zorgvuldige beoordeling (weging) van de verzamelde informatie
bepaalt u of er sprake kan zijn van risico op (potentieel) slachtofferschap en beslist u
weer samen welke acties nodig zijn. Deze testuitslag dient ter ondersteuning van het
oordeel van de professional over de betreffende jongere en diens situatie.
Landelijk is een https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Hoe-signaleer-je-slachtoffers-Stappenplan-voor-professionals.pdf ontwikkeld om professionals te ondersteunen in wat te doen bij signalering van een slachtoffer seksuele uitbuiting. De stappen
in het stappenplan helpen je om alle informatie systematisch te verzamelen en te verwerken. Door alle stappen te zetten, krijg je antwoord op de vraag wat te doen als je
vermoedt dat een meisje slachtoffer vaneen mensenhandelaar/loverboy is.
Bij het risico op (potentieel) slachtofferschap van een ‘loverboy’ gaat het meestal
over seksuele uitbuiting. Het kan echter ook gaan om andere vormen van criminaliteit zoals afpersing, fraude of misbruik, zoals bijvoorbeeld voor drugssmokkel. Wees
daar ook alert op.
In het volgende hoofdstuk (8) worden de 11 aandachtsgebieden en de drie beschermende factoren nader toegelicht. Om de vragenlijst met de signalen, die daarbij horen, te raadplegen, dient u ingelogd te zijn op de website 11VB.
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8. De vragenlijst 11VB
AANDACHTSGEBIEDEN
1. Verandering in het gebruik van social media
Jongeren brengen een groot deel van hun tijd online door,
kijken voortdurend op hun smartphone. De smartphone
is volledig geïntegreerd in het leven van bijna alle jeugdigen. Dit is normaal gedrag. Echter wanneer een jongere
plotseling en onverklaarbaar dit ‘social media – gedrag’
verandert, kan dit wijzen op een onveilige situatie.

2. Cultuurbepaalde risicofactoren
Jongeren uit gezinnen waarin eer voorop staat, waardoor ze bijvoorbeeld chantabel kunnen zijn wanneer
zij met een partner naar bed zijn geweest. De eer- en
schaamtecultuur kan ervoor zorgen dat deze doelgroep
een makkelijk doelwit vormt voor de loverboy. Immers,
vanwege die cultuur zijn deze slachtoffers eerder
geneigd hun slachtofferschap te verzwijgen en geen
hulp te zoeken.

3. Multiproblematiek
Ouders en dus ook kind hebben op verschillende gebieden langdurig problemen zoals: verslaving, vroege hechtingsproblemen, seksueel misbruik en andere trauma’s,
zwervend, schulden, huiselijk geweld.
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4. Ontbreken van zelfstandige bewegingsvrijheid
Hieronder worden verstaan: kenmerken die duiden
op afhankelijkheid in relaties en eigen positie. Het is
bekend dat het niet vrij kunnen kiezen (ontbreken van
autonomie) kan leiden tot dwanggedrag, apathie en
pessimisme.

5. Ineens andere sociale contacten
Er is sprake van een zichtbaar veranderend patroon in
de omgang met bestaande vrienden en de tot nu toe
sociale omgeving. Dit geldt ook voor contacten op social
media. Het ronselen gebeurt steeds vaker online. Sociale
media worden gebruikt om gemakkelijk vertrouwen te
winnen en af te spreken.

6. Schoolverzuim/schooluitval
Schoolverzuim en schooluitval is een belangrijke
risico-indicator voor risico op slachtofferschap door
seksuele uitbuiting. Bij deze indicator moet er sprake
zijn van opvallend en niet verklaarbaar schoolverzuim
of schooluitval.

7. Wegloopgedrag
Een loverboy probeert een wig te drijven tussen zijn potentieel slachtoffer en zijn omgeving. Het meisje wordt
langzaam losgeweekt en geïsoleerd uit de ‘normale’ omgeving (school, thuis, vriendenkring, werk, etc.). Dit leidt
tot een totale afhankelijkheid en wegloopgedrag, schoolverzuim en andere sociale contacten.
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8. Onverklaarbare gedragsverandering
Het gaat hier om plotselinge en (deels) onverklaarbare
gedragsveranderingen.
Elke opvallende gedragsverandering zal per situatie
afgewogen moeten worden.

9. Vertekend beeld van relaties/reddersrol/seks
Meisjes hebben door hetgeen zij zien op internet vaak
een vertekend beeld over seks, liefde en relaties.
Bij LVB-meisjes kan dit een versterkend effect hebben.
Zij hebben niet altijd goed inzicht wat onder seksuele
handelingen wordt verstaan en zijn daardoor sneller te
manipuleren seksuele handelingen te doen.

10. Gezondheidsklachten
‘De huisarts zegt dat ik niet beschadigd ben van binnen.
‘Maar waarom heb ik dan zo’n pijn in mijn onderbuik?’
Een citaat uit een relaas van een meisje dat ‘in de molen’
zat om geronseld te worden voor gedwongen prostitutie,
maar op tijd uit het ‘circuit’ is getrokken.

11. Overige signalen
Het gaat hier om signalen die niet direct vallen onder de
tien hierboven genoemd, maar toch bepalend kunnen
zijn om het risico in te schatten.
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BESCHERMENDE FACTOREN
Beschermende factoren verminderen het risico voor een LVB’er om slachtoffer
te worden van een loverboy/mensenhandelaar. Hieronder zijn deze uitgesplitst
in beschermende factoren voor het kind, de ouder en de sociale omgeving.

Kenmerken LVB’er
Het meisje met een licht verstandelijke beperking loopt
minder risico wanneer deze onder andere stevig in de
schoenen staat, een positief zelfbeeld heeft ontwikkeld
en sociaal vaardig is.

Kenmerken ouder
Een harmonieus gezin met aandacht en zorg en begrip
voor de LVB’ers draagt bij aan het verminderen van het
risico van seksuele uitbuiting.

Kenmerken sociale omgeving
Een goede binding met de (buurt)gemeenschappen,
sportverenigingen, kerk en school dragen bij aan een
goede sociale controle, een veilige en vertrouwde
omgeving.
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Nadere informatie
Wij adviseren nadrukkelijk om bij risico altijd, als eerste stap, een in- of externe
deskundige te raadplegen. Het kan zijn dat u hulp wil bij het inloggen, het invullen
van de vragenlijsten of dat u aanvullend advies nodig heeft. Wij stellen uw mening
over 11VB ook zeer op prijs en nodigen u uit om feedback te geven.
U kunt hiervoor contact opnemen met:

Koraal
Bestuurscentrum 046-4775252 en vragen naar Peter Muijsers, projectcoördinator
en communicatieadviseur. U wordt dan naar hem doorverbonden.
U kunt uw vragen of feedback ook aangeven per mail naar:
Suggesties11VB@koraal.nl

Copyright
Voor overname van de teksten, foto’s, animaties en video’s is toestemming nodig
van Koraal.
1 januari 2020
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