Jaarverslag 2020

Iedereen moet weten dat er op dit moment in Nederland
duizenden kinderen, jongeren en volwassenen worden
uitgebuit door hun mensenhandelaar. 98% van de jonge,
Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting (slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018) is nog onzichtbaar en krijgt daardoor niet de hulp die nodig is. Daarbij
komt de 2% die wel wordt gesignaleerd veelal niet terecht
bij de bestaande specialistische zorgcentra met erkende
behandelprogramma’s, specifiek voor deze doelgroep.
Slachtoffers van criminele uitbuiting, bijvoorbeeld in de
drugsgerelateerde criminaliteit, hebben we nog minder
in beeld. Het gaat om kinderen en jongeren die iedere dag
worden uitgebuit. Dat moet stoppen. Investeren in hen,
betekent investeren in een mooiere wereld. CKM maakt
zich ook hard voor verschillende groepen buitenlandse
slachtoffers van seksuele uitbuiting. Uit onze onderzoeken blijkt dat er in ons land, nauwelijks vervolgingen en
veroordelingen zijn van hun mensenhandelaren.

DOEL CKM
Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
strijdt voor een wereld die vrij is van seksuele en criminele
uitbuiting. CKM is een aanjager, innovator en een activist. Met
maar één doel: het stoppen van uitbuiting in Nederland. CKM
wil dat geen slachtoffer onopgemerkt blijft, dat mensenhandelaren en hun klanten worden aangepakt en dat de maatschappij weerbaar genoeg is om uitbuiting voor eens en
voor altijd te stoppen. CKM participeert, het liefst met andere
partijen, in diverse spraakmakende (internationale) pilots,
proeftuinen en projecten die betrekking hebben op de bestrijding van mensenhandel en de bescherming van en de hulpverlening aan slachtoffers.
Het CKM is onderdeel van Fier en werkt nauw samen met,
met name, de onderzoeksgroep van Fier. In het volgende
hoofdstuk van dit jaarverslag staan de onderzoeken van de
onderzoeksgroep van Fier beschreven. Er zijn drie onderzoeken die het CKM samen met de onderzoeksgroep van Fier
heeft uitgevoerd: Trajectbenadering slachtoffers seksuele
uitbuiting, Effectiviteit zorgprogramma’s voor slachtoffers
van loverboys en Seksuele uitbuiting van jongens. Er is voor
gekozen om deze onderzoeken te beschrijven in dit hoofdstuk
over het CKM. In het hoofdstuk over de Onderzoeksgroep
wordt voor deze drie onderzoeken verwezen naar dit
hoofdstuk.

1.

Minderjarige slachtoffers

Het CKM heeft zich sterk gemaakt om de aanpak van
de grootste en meest onzichtbare groep slachtoffers op de
politieke agenda te krijgen. Het CKM heeft aangetoond dat het
wel degelijk mogelijk is om deze onzichtbare groep in beeld
te krijgen én te helpen; de analyse van de anonieme chat
met Fier heeft onder meer aangetoond dat met bescheiden
middelen en capaciteit het is gelukt om tot vier keer meer
slachtoffers in beeld te krijgen (en hulp aan te bieden) dan
de 2 tot 3% van de slachtoffers die in beeld zijn bij de officiële
instanties. Deze constatering heeft ertoe geleid dat er een
motie is aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht een
plan van aanpak te maken om juist deze groep te helpen. De
komende jaren zal het CKM zich hiervoor blijven inzetten.
Naast dit onderzoek en lobby is er meer gedaan om de groep
minderjarige slachtoffers in beeld te krijgen. Zo zijn we gestart
met een project om slachtoffers op middelbare scholen beter
te beschermen. Ook is onderzocht welke effecten corona
heeft op de groep slachtoffers.

•

Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2019 Afgerond onderzoek CKM: In oktober 2020 publiceerde
het CKM het aantal slachtoffers van seksuele uitbuiting dat
in 2019 in beeld was bij Chat met Fier. Uit het onderzoek
bleek dat 299 unieke slachtoffers van mensenhandel in
beeld waren bij de online hulpverleningstool. Het betreft
hier allemaal meisjes die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, waarvan ruim een kwart 15 jaar of jonger is. Meer
dan de helft wordt bovendien al langer dan een jaar uitgebuit. In het onderzoek werd de staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid opgeroepen om te investeren in online outreach om slachtoffers van seksuele uitbuiting proactief te
signaleren. Het rapport werd groot opgepakt in de landelijke media en naar aanleiding van het onderzoek werden
Kamervragen gesteld. Inmiddels zijn we met het ministerie in gesprek over het opzetten van online outreach.

•

Mensenhandel (niet) op school - Gestart project: Het

WAT DOEN WE OM DIT DOEL TE BEREIKEN?
Het CKM heeft in het jaar 2020 een forse impact kunnen
maken in de strijd tegen mensenhandel. Onder meer binnen
de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting, een samenwerkingsverband met Defence for Children-ECPAT en Fier, zijn
er mooie stappen gezet. Ondanks de coronacrisis is het CKM
erin geslaagd om de project-, onderzoeks- en lobbywerkzaamheden met succes te continueren.
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•

•

CKM, Fier en het Nederlandse Rode Kruis hebben een training ontwikkeld voor docenten in het voortgezet onderwijs. Docenten kunnen namelijk een cruciale rol spelen in
het signaleren van minderjarige slachtoffers van seksuele
uitbuiting. De docenten zijn na de training opgeleid om
signalen van mensenhandel te herkennen, handvatten te
geven om signalen op te volgen en zijn in staat om het
thema in de klas te bespreken. 650 middelbare school docenten worden getraind in de periode 2021-2022. Looptijd
2020-2022.

•

De effecten van corona - Afgerond onderzoek Fier: In
september publiceerde Fier een rapport over het aantal
bezoekers dat tijdens de lockdown de online hulpverleningstool Chat met Fier bezocht. Er was niet alleen een
forse toename van 40 procent te zien in het aantal unieke
(vooral minderjarige) bezoekers. Er was met name een stijging te zien in het aantal slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld. Ook het aantal slachtoffers van
online seksueel geweld en seksuele uitbuiting was fors gestegen. Meer dan de helft van de slachtoffers die met een
hulpverlener chatte, gaf aan dat ze zich in een acuut onveilige situatie bevonden. Vaak ging het om ‘first disclosure’,
dat wil zeggen dat slachtoffers niet eerder over de problemen hadden gesproken. Het rapport werd breed opgepakt
in de landelijke media.

2.

Platform H.O.P.E. - Gestart project: Vanuit de Coalitie
tegen Seksuele Kinderuitbuiting is een platform met ervaringsdeskundigen opgezet: platform H.O.P.E. Het platform
bestaat uit 10 gemotiveerde en ambitieuze ervaringsdeskundigen (in spé). Komende jaren draagt het CKM bij aan
de ondersteuning van het platform en de individuele ervaringsdeskundigen om als gewaardeerde en structurele partner bij te dragen aan verbeteringen van beleid en
aanpak en op te komen voor de collectieve belangen van
slachtoffers. Looptijd: 2020-2022.

Fieldlabs - Doorlopende participatie: Vanuit het Openbaar Ministerie zijn er een aantal werkgroepen belegd, zogenaamde fieldlabs. Verschillende expertises, perspectieven
en organisaties (zowel vanuit de opsporing als maatschappelijke organisaties) werken hierin samen om de zogenaamde wicked problems, complexe problematiek, aan te
pakken en om toe te werken naar effectieve en innovatieve
oplossingen. Het CKM neemt op dit moment deel aan verschillende fieldlabs die te maken hebben met de bestrijding
van seksuele en criminele uitbuiting van minderjarigen.

Jongensslachtoffers

Jongensslachtoffers blijven vaak buiten beeld van de
autoriteiten en de hulpverlening. Met een duidelijker beeld van
de aard en omvang van de problematiek kunnen er adequate
interventies komen voor de hulpverlening en de opsporing
van daders. Fier en het CKM voeren daarom projecten en
onderzoeken uit om kennishiaten op te vullen en preventie,
opsporing en zorg te verbeteren.

•

Seksuele uitbuiting van jongens - Gestart onderzoek
Fier: Samen met Koraal, Sterk Huis, Best Men en Lumens
doet Fier onderzoek naar de achtergrond van jongensslachtoffers en hun behoeften. Op basis van deze informatie worden behandelmethoden en zorgprogramma doorontwikkeld. In het onderzoek komt ook de vraag aan bod
waarom zo weinig jongensslachtoffers in beeld komen bij
de hulpverlening. Verwachte oplevering: Q1 2022 en Q2

•

(Gedwongen) seks tegen betaling onder jongens in Nederland - Gestart onderzoek CKM: Het CKM en het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)prostitutie van Lumens bundelen de krachten en voeren een onderzoek uit
naar jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland. Verwachte opleverdatum: Q2 2020.

•

Onderzoek jongensslachtoffers op Chat met Fier - Gestart onderzoek CKM: Het CKM participeert in een consortium, bestaande uit Fier, Sterk Huis, Lumens, Koraal en
Pretty Women, dat onderzoek doet naar jongensslachtoffers inzake het voorkomen en behandelen van jongens/
(jong)volwassen mannen die te maken hebben (gehad) met
seksueel geweld en/of seksuele uitbuiting. Voor dit consortium wordt onderzoek gedaan naar jongensslachtoffers bij
Chat met Fier met als doel het hulpaanbod beter op hun behoeften te laten aansluiten. Verwachte resultaten: Q4 2021.

3.

Pro-ana

In mei 2019 heeft het CKM nadrukkelijk aandacht
gevraagd, met de tussentijdse resultaten van het onderzoek,
voor de risico’s van de zogenaamde pro-ana coaches. De
minister van Justitie heeft toegezegd zich persoonlijk in te
zetten voor dit onrecht en er was een plenair debat gepland. Bij
het aanbieden van het definitieve onderzoeksrapport in maart
2020 was er echter nog amper iets waargemaakt. Het CKM
heeft toen de lobby-inspanningen geïntensiveerd. De Kamer
heeft toen besloten dit onderwerp met spoed op de plenaire
agenda te zetten. De kwestie moest echter geschrapt worden
door de uitbraak van corona. Ondertussen zaten de onderzoekers van CKM niet stil; er is opnieuw een lokprofiel uitgezet.
Anderhalf jaar na het eerste onderzoek waren een aantal van
dezelfde coaches nog actief! Dit nieuws creëerde ophef in de
Kamer en heeft uiteindelijk geleid tot enkele aangenomen
moties. Het CKM is nu met het ministerie in gesprek over de
uitvoering van deze moties.

•

Onderzoek naar Pro-ana coaches - Afgerond onderzoek
CKM: In maart publiceerde het CKM, in samenwerking met
GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula haar onderzoeksrapport ‘De Wereld van Pro-ana Coaches’. Uit het onderzoek
kwam dat met name volwassen mannen (20 - 30 jaar) zich
voordoen als afvalcoach en (minderjarige) meisjes met een
eetstoornis ‘helpen’ om verder af te vallen, met het doel het
verkrijgen van seksueel expliciet materiaal en/of seksueel
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misbruik. Aanbevelingen zijn gedaan op drie domeinen:
preventie en bewustwording, opsporing en vervolging, en
vervolgonderzoek. In juli kwam het CKM met een klein vervolgonderzoek. Beide onderzoeken werden breed opgepakt
in de media.

4.

Klanten

De aanpak van seksuele uitbuiting van minderjarigen heeft zich van oudsher gericht op de bescherming van
slachtoffers en op de opsporing en vervolging van mensenhandelaren. De vraagzijde is echter lange tijd buiten schot
gebleven. En dat is opmerkelijk nu klanten een cruciale rol
spelen en mensenhandel financieel lucratief maken. Voor het
CKM was dit één van de redenen dat leidde tot zorgen over de
Rutte-3 kabinetsplannen tegen mensenhandel. Positief is dat
de Kamer onze zorgen deelde en met een motie het kabinet
heeft opgeroepen om in de kabinetsaanpak mensenhandel
‘klanten’ een integraal onderdeel te maken. Inmiddels trekken
we samen met het Ministerie Justitie en Veiligheid op om
dit beleid nader vorm te geven. Een van onze vurige wensen
betreft een wijziging van de nieuwe zedenwet. Dit lijkt de
goede kant op te gaan, de staatssecretaris heeft aangegeven
een dergelijke aanpassing te overwegen en heeft de Kamer,
middels een aangenomen motie, verzocht het wetsvoorstel
aan te passen. Daarnaast is het CKM begonnen met een eigen
onderzoek waar strafdossiers van klanten die seks kopen van
minderjarigen worden geanalyseerd. Op deze wijze hoopt het
CKM een verdere bijdrage te leveren aan de aanpak van deze
klanten.

•

Klanten die seks kopen van minderjarigen - Gestart onderzoek CKM: Dit onderzoek richt zich op het aantal klanten dat tussen 2015 en 2019 vervolgd en veroordeeld is voor
het kopen van seks van een minderjarige, en de straf die
zij daarvoor hebben gekregen. Ook wordt er gekeken naar
de achtergrond en werkwijze van klanten. Daarnaast is de
opsporing en vervolging onderwerp van onderzoek. Verwachte oplevering: Q4 2021.

5.

Opsporing

dossiers, van minderjarige slachtoffers van binnenlandse
seksuele uitbuiting, geanalyseerd en zijn er verschillende interviews en focusgroepen gehouden. Het onderzoek richtte
zich op drie thema’s: het daderprofiel, de modus operandi
van daders en de netwerken waarin zij mogelijk opereren.
De uitkomsten van het onderzoek helpen in de ontwikkeling
van preventieve interventies, het opsporen en vervolgen van
mensenhandelaren en klanten en het horen van slachtoffers. Verwachte oplevering: Q1 2021.

De opsporing van mensenhandel is nog altijd niet waar
het moet zijn. Dit zorgt voor minder verdachten in mensenhandel, minder veroordelingen en mogelijk ook voor lagere
straffen. Om deze reden heeft het CKM er nadrukkelijk voor
gepleit dat de lancering van de genoemde kabinetsplannen
ook gepaard zouden gaan met een kapitaalinjectie in de vorm
van extra middelen. Uiteindelijk werd deze breed uitgedragen
roep beantwoord door de Kamer wat zorgde voor structureel
meer budget (10 miljoen euro) voor de mensenhandelpolitie.

•
Mensenhandel werd, parallel aan bovenstaand proces, opgenomen als prioriteit in de Veiligheidsagenda. Hierdoor konden
er concrete kwantitatieve doelstellingen worden gesteld aan het
aantal OM-verdachten mensenhandel, hetgeen ook jaarlijkse
gestaag zou toenemen. Echter werd al snel duidelijk dat de
doelstellingen al het eerste jaar niet zouden worden gehaald en
dat de ambitie om ze wel te behalen ook voor het volgende jaar
zou worden losgelaten. In de Kamerbrieven stond zelfs expliciet
aangegeven dat men de ambities wilde loslaten. Het CKM heeft,
vanaf de eerste verontrustende signalen, erop aangedrongen
dat de afgesproken ambities wel waargemaakt moeten worden.
Door een aangenomen kamermotie geeft de staatssecretaris nu aan dat het ook haar inzet is om vast te houden aan de
afspraken. Wordt vervolgd dus.
Naast dat er meer mensenhandelaren vervolgd kunnen
worden, is het ook belangrijk dat er blijvend geïnvesteerd wordt
in expertise. Daaraan draagt het CKM actief bij. Enerzijds door
kennisontwikkeling over daders. Anderzijds door te werken
aan het scheppen van goede voorwaarden voor het doen van
aangiften. De aangiftebereidheid van minderjarige slachtoffers
van seksuele uitbuiting is laag. Belangrijke oorzaken daarvan
kwamen aan het licht in het onderzoek naar aangiftebereidheid
‘Aangifte doe je niet’ van het CKM in 2018.

•

Daders van seksuele uitbuiting - Lopend onderzoek
(start ‘19) CKM: In opdracht van de Nationale Politie heeft
het CKM onderzoek gedaan naar daders van binnenlandse
seksuele uitbuiting. Voor het onderzoek zijn 25 opsporings-

Proeftuin aangiftebereidheid - Lopend project (start
‘19) CKM: Het CKM voert in opdracht van de politie, en in
nauwe samenwerking met het OM, de proeftuin aangiftebereidheid uit. Het doel is om te experimenteren met een
werkwijze die zich richt op het vergroten van contact tussen slachtoffers van mensenhandel en de politie, én het
versterken van opsporingsonderzoeken. In 2020 zijn er, in
samenwerking met diverse stakeholders uit de strafrechtketen en de zorg, interventies ontwikkeld die beogen secundaire victimisatie (in het strafproces) te voorkomen en
het gevoel van veiligheid bij slachtoffers te vergroten. De
proeftuin is onlangs verlengd met anderhalf jaar. De eerste
interventies starten volgens planning in Q1 2021.

6.

Digitale innovatie

Een ander punt dat volgens het CKM ontbreekt in het
kabinetsprogramma mensenhandel is dat er te weinig wordt
gedaan aan innovatie. Dit terwijl deze innovatie broodnodig
is, zowel in de opsporing als in de hulpverlening. Veel slachtoffers zijn vaak online actief en worden online benaderd door
daders. Er wordt al jaren gewerkt aan innovatieve opsporingstechnieken zoals de webcrawler en de inzet van lokprofielen,
maar deze zijn om verschillende redenen nog altijd niet operationeel. Het risico dreigt dat we op deze manier de digitale
wedloop gaan verliezen van mensenhandelaren. De lobby van
het CKM was er dan ook op gericht om de digitale aanpak van
mensenhandel te versterken. Dit heeft er mede toe geleid dat
de Kamer inmiddels heeft aangedrongen op 1) een versnelde
inzet van de webcrawler en lokprofielen 2) het opzetten van
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een online outreach programma waarbij slachtoffers proactief
en online benaderd kunnen worden door hulpverleners.

offer moet zelf de stap zetten om hulp te zoeken. Een grote groep onzichtbare slachtoffers van seksueel geweld en
uitbuiting wordt hierdoor niet bereikt. Met gerichte online
zoektochten op basis van wetenschappelijk onderbouwde
indicatoren kan deze groep worden benaderd. Het CKM
werkt hier een pilot voor uit die in 2021 getest wordt. In
samenwerking met het hoger onderwijs en ICT-partners
wordt een beproefde methode van Seattle Against Slavery
omgezet naar de Nederlandse situatie – en natuurlijk aangepast aan de strenge Europese privacywetgeving.

Daarnaast wil het CKM een constructieve bijdrage hieraan
leveren door innovatieve oplossingen te bedenken en uit te
werken, die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de
strijd tegen mensenhandel.

•

•

Digitale Veste - Lopend project (start ‘19) CKM: Het CKM
brengt experts uit het mensenhandelveld samen met toonaangevende ICT-partijen om te kijken hoe technologie een
rol speelt binnen seksuele uitbuiting en hoe technologie kan
worden ingezet om dit zichtbaar te maken of zelfs te voorkomen. De geplande bijeenkomsten in 2020 zijn uitgesteld tot
2021 door corona. Het CKM heeft echter niet stilgezeten en is
in samenwerking met andere organisaties een aantal ideeën
gaan uitwerken tot proof-of-concepts, zoals het Online Outreach Program en de Digitale Kluis.
Optimalisatie en dataverzameling Chat met Fier - Gestart project Fier en CKM: Chat met Fier is natuurlijk geen
nieuw project, maar is al jaren met bescheiden middelen
en capaciteit succesvol in het leveren van professionele
hulpverlening aan (anonieme) slachtoffers van geweld in
afhankelijkheidsrelaties, en meer specifiek ook op het terrein
van misbruik en uitbuiting. De informatie en data die hieruit
voortvloeien op het terrein van uitbuiting worden sinds vorig jaar in de samenwerking tussen Fier en het CKM effectief
opgepakt. Deze samenwerking zorgt voor een kruisbestuiving die ertoe heeft geleid dat vorig jaar twee rapporten zijn
uitgekomen ‘Corona en de effecten’ en ‘Chatmetfier over
mensenhandel’. Voor beide rapporten was veel media-aandacht en in de politiek zijn de aanbevelingen goed opgepakt.
Het hoofdstuk Chat met Fier gaat meer gedetailleerd in op
deze vorm van online hulpverlening.

•

Online Outreach Programma - Gestart project CKM: De
bestaande hulpverlening is vooralsnog reactief; een slacht-

•

Digitale Kluis - Gestart project CKM: Slachtoffers van
seksuele uitbuiting die aangifte doen, wachten daar vaak
jaren mee. Om allerlei redenen is bewijs voor de uitbuiting
moeilijk te geven, jaren wachten helpt daar niet aan mee.
Vaak is relevant bewijs gewist. Na overleg met een aantal
officieren van justitie, rechercheurs en hulpverleners werkt
het CKM aan een prototype van een digitale kluis waarin
slachtoffers steekhoudend (digitaal) bewijs op een veilige
plaats kunnen opslaan. Verwachte oplevering prototype:
Q1 2021.

•

Voorbij de pixels; verkenning naar gedwongen webcamseks - Afgerond CKM: Door de huidige coronamaatregelen, en het landelijk verbod op fysieke seksuele dienstverlening, is het aantal sekswerkers dat de overstap naar
webcamseks heeft gemaakt in 2020 enorm toegenomen.
Reden voor het CKM om een verkennend onderzoek uit
te voeren naar de aard en omvang van de webcam-seksindustrie in Nederland, en de mogelijke verwevenheid met
mensenhandel. Voor het onderzoek is een analyse gemaakt
van vonnissen waarin een persoon is veroordeeld voor het
dwingen van een ander tot het verrichten van seksuele
handelingen voor de webcam. Daarnaast zijn er interviews
verricht met politiemedewerkers die betrokken zijn bij de
aanpak van mensenhandel. Het onderzoek heeft tot de nodige aandacht in de media geleid en de Kamer heeft om
een reactie gevraagd van de staatssecretaris. Opgeleverd:
Q1 2021.

7.

Criminele uitbuiting

In het Verenigd Koninkrijk is er een specifieke aanpak
voor minderjarigen die geronseld worden voor criminele
activiteiten. Het CKM kreeg signalen dat ook in Nederland
sprake was van dergelijke praktijken en vroeg zich daarom af
of er sprake zou kunnen zijn van een toename van criminele
uitbuiting onder Nederlandse minderjarigen. Tot nu toe
werd criminele uitbuiting vrijwel alleen besproken in relatie
tot gedwongen bedelarij en zakkenrollen binnen de Romagemeenschap. Het CKM heeft daarom in 2020 onderzoek
laten doen onder Nederlandse scholen waarbij de volgende
vraag centraal stond: speelt het thema criminele uitbuiting
onder Nederlandse minderjarigen? Die vraag werd voor een
groot deel positief beantwoord. Het CKM heeft als reactie
hierop uitdrukkelijk de publiciteit opgezocht. Dit heeft onder
meer geleid tot een reportage van NOS op 3 die inmiddels
honderdduizenden keren is bekeken. Het CKM heeft binnen
de lobby criminele uitbuiting succesvol gepleit voor een
specifieke aanpak naar Brits model om deze relatief nieuwe
vorm van mensenhandel in Nederland te bestrijden. Dit heeft
onder meer geleid tot verschillende Kamermoties waarbij ook
de samenwerking wordt gezocht met scholen.

•

Criminele uitbuiting op middelbare scholen - Afgerond
onderzoek CKM: In februari 2020 publiceerde het CKM
een onderzoek naar de ervaring met criminele uitbuiting
op Nederlandse middelbare scholen en mbo-instellingen.
Voor het onderzoek werden bijna 300 onderwijsinstellingen bevraagd. De resultaten lieten zien dat criminele uitbuiting van minderjarigen ook in Nederland een wijdverspreid fenomeen is. Het onderzoek geeft een belangrijk
eerste inzicht in de omvang van criminele uitbuiting in
Nederland en werd besproken met de Kamer en Task Force
Aanpak Mensenhandel.

CENTRUM TEGEN KINDERHANDEL EN MENSENHANDEL - JAARVERSLAG 2020 | 5

8.

Verbeteren van de (toegang tot de) specialistische behandelprogramma’s

Meisjes die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksuele
uitbuiting leggen vaak een lang en moeilijk traject af, terwijl
goede behandeling onontbeerlijk is om hun leven weer in
eigen hand te krijgen. Deze slachtoffers – als ze al in beeld
komen van zorginstanties – krijgen te maken met verschillende hulpverleners van verschillende instanties, bijvoorbeeld voor psychische hulp, woonbegeleiding of op school.
De hulp voor deze meisjes komt echter vaak te laat, verschillende trajecten sluiten niet op elkaar aan of de hulp is onvoldoende. Wanneer meisjes niet de benodigde zorg krijgen, kan
er een patroon ontstaan van weglopen, doorverwijzingen en
overplaatsingen, waardoor de meisjes steeds opnieuw faalervaringen opdoen. Daarnaast is het risico op revictimisatie
groot wanneer de hulpverlening onvoldoende effect sorteert.
Fier wil voor deze meisjes en jonge vrouwen de best mogelijke
zorg bieden. Met onderzoek, projecten en pilots werkt Fier aan
vernieuwing en verbetering van zorgprogramma’s.

•

Trajectbenadering slachtoffers loverboys - Lopend
onderzoek (start 2019) Fier: Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Praktikon, Sterk Huis, Hogeschool Leiden en Via Jeugd. Het is erop gericht om tot
succesvolle hulpverleningstrajecten (inclusief onderwijs
en maatschappelijke participatie) te komen voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. Door het in kaart brengen
van de levenslijn, inclusief het doorlopen zorgtraject, wordt
getracht zicht te krijgen op succesfactoren en knelpunten
in de zorgtrajecten en op school. In 2019-2020 is een behoefte-onderzoek gedaan onder (ex)cliënten, hun ouders
en andere belangrijke naasten, en de betrokken hulpverleners. Met de uitkomsten van het onderzoek zijn vier pilots
gestart in september 2020. De pilots hebben een looptijd van
anderhalf jaar en zijn gekoppeld aan effectonderzoek. Fier
doet een pilot over het verbeteren van integratie tussen zorg,
onderwijs en maatschappelijke participatie. Er wordt onder
andere met een toekomstplan gewerkt en aan preventie van
schoolverzuim. Verwachte oplevering: Q1 2022.

•

Effectiviteit van zorgprogramma’s voor slachtoffers
van loverboys - Lopend project (start ’19) Fier: Samen
met het Nederlands Jeugdinstituut doet Fier onderzoek
naar de effectiviteit van zes zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys/mensenhandelaren, waaronder het
landelijk erkende zorgprogramma van Fier: Asja. Slachtoffers vullen periodiek vragenlijsten in en er wordt bijgehouden welke behandelingen zij krijgen. Verwachte oplevering: Q1 2022.

9.

Buitenlandse slachtoffers

Verschillende groepen buitenlandse slachtoffers van
seksuele uitbuiting verdienen meer aandacht. Zo is er een
groeiende groep mogelijke slachtoffers van West-Afrikaanse
(met name Nigeriaanse) afkomst, die onvoldoende bescherming krijgt. Er zijn nauwelijks vervolgingen en veroordelingen van mensenhandelaren. Maar het grootste probleem is dat
slachtoffers geen aangifte durven te doen, en als ze al aangifte
doen, vertellen ze geen gedetailleerd verhaal, waardoor
er geen opsporing kan plaatsvinden. Als gevolg daarvan
worden mogelijke slachtoffers versneld het land uitgezet
zonder dat er gedegen onderzoek is gedaan. Wat zit er achter
de massale toename van de instroom van deze specifieke
groep naar Nederland? En wat kan gedaan worden om deze
mogelijke slachtoffers beter te beschermen? Het CKM voerde
in 2020 verschillende onderzoeken uit om op deze vragen
antwoorden te vinden. Ondertussen voerde het CKM lobby
om politieke aandacht te vragen voor meer bescherming.

•

•

Religie- en mensenhandel - Lopend onderzoek CKM:
het CKM wil meer kennis vergaren over de rol en betekenis
van religie in de levens van West-Afrikaanse slachtoffers van
mensenhandel. Hiervoor is in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek, het Afrika-Studiecentrum Leiden
en het Leger des Heils, etnografisch onderzoek uitgevoerd.
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt in een
trainingsmodule voor actoren, zoals hulpverlening en politie, die in hun functie te maken hebben met West-Afrikaanse
slachtoffers. Verwachte oplevering: Q1 2021.

•

Mensenhandel en medisch onderzoek - Lopend onderzoek CKM: Het beoordelen van het slachtofferschap
mensenhandel in een verblijfsrechtelijke aanvraag is een
complexe taak. Daarom zijn alle mogelijkheden die hieraan
kunnen bijdragen van belang. Dit verkennend onderzoek
geeft inzicht in de meerwaarde van medische rapportages
ten aanzien van slachtoffers van mensenhandel in de verblijfsregeling mensenhandel. Er is een dossieronderzoek
uitgevoerd bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch
onderzoek (iMMO) waarvan de resultaten zijn verwerkt in
een artikel en geaccepteerd voor publicatie in Q1 2020.

West-Afrikaanse Slachtoffers in kaart gebracht - Lopend project (start ‘20) CKM: In een proof-of-concept
verkent het CKM hoe in Nigeria veelgebruikte social media
kunnen worden ingezet om mensenhandelstromen over
Europa naar Nederland inzichtelijk te maken en of aan de
hand van die informatie patronen kunnen worden ontdekt.
Dit project levert veel inzichten over de potentie van Open
Source Intelligence in de strijd tegen mensenhandel. Verwachte oplevering: Q2 2021.
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DE AMBITIES VOOR 2021
In 2021 gaat het CKM onvermoeid door op de ingezette weg.
2021 is een verkiezingsjaar. Bovendien staat een wetswijziging rondom sekswerk op stapel. Het CKM heeft de inzet om
beide kansrijke lobbymomenten aan te grijpen om de bestrijding van mensenhandel te versterken.
Verschillende onderzoeken worden afgerond en gepubliceerd
in 2021. Aandacht vragen voor de uitkomsten van die onderzoeken en de aanbevelingen, zijn belangrijke activiteiten van
het CKM. Verder zal gewerkt worden aan de diverse onderzoeken en projecten die nog lopen en zullen er ongetwijfeld weer
nieuwe onderzoeken worden opgestart.
In 2021 gaat ook speciale aandacht uit naar criminele
uitbuiting van minderjarigen. Er starten verschillende onderzoeken om kennishiaten op te vullen:
• Criminele uitbuiting in Rotterdam
• Haalbaarheidsonderzoek hulplijn gedwongen criminaliteit
• Landelijk onderzoek criminele uitbuiting
Met deze onderzoeken wil het CKM meer te weten komen over
de daders en slachtoffers van criminele uitbuiting. De onderzoeken vormen een belangrijke stap in het verkrijgen van
meer en beter inzicht in de aanpak van criminele uitbuiting in
Nederland. Ook leveren de onderzoeken belangrijke inzichten
voor de hulpverlening aan slachtoffers. Omdat criminele
uitbuiting nog een relatief nieuw fenomeen is in ons land,
worden slachtoffers niet altijd herkend en worden zij soms
eerder gezien als dader en crimineel dan als slachtoffer. Het is
daarom belangrijk om hier beter inzicht in te krijgen.

CENTRUM TEGEN KINDERHANDEL
EN MENSENHANDEL
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2908 LS CAPELLE A/D IJSSEL
TELEFOON: 088 - 208 00 28
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WWW.HETCKM.NL
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