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SAMENVATTING

De aanpak van ondermijnende criminaliteit en mensenhandel heeft een prominente plek in het
regeerakkoord van het kabinet Rutte IV. Een aanpak die zich niet alleen richt op het versterken
van de strafrechtelijke aanpak van criminelen, maar ook op het ‘voorkomen dat jongeren de
criminaliteit ingaan´.1 In de afgelopen jaren zijn de zorgen over het ronselen van kwetsbare
personen voor het plegen van strafbare feiten toegenomen. Sommigen worden hiertoe
gedwongen en zijn slachtoffer van criminele uitbuiting. In de praktijk gaat het in deze gevallen
vaak om kwetsbare personen, bijvoorbeeld vanwege een licht verstandelijke beperking (lvb),
schuldenproblematiek of hun jonge leeftijd. Als deze groep uit de criminaliteit wil stappen,
dan kunnen zij een hoge drempel ervaren bij het zoeken naar hulp en bescherming. De
politie is een van de weinige instanties waar zij terecht kunnen, maar voor veel jongeren is dit
geen realistische optie. Uit angst om zelf vervolgd te worden, maar ook vanwege represailles
vanuit het criminele milieu. Bovendien identificeren slachtoffers van criminele uitbuiting
zichzelf vaak niet als zodanig, hetgeen belemmerend werkt voor het zoeken naar hulp en
bescherming. De gevolgen zijn groot. Slachtoffers blijven (lang) in hun situatie vastzitten en
komen, indien zij worden opgemerkt, vaak als dader in beeld. In sommige gevallen groeien
zij ook door als crimineel en gaan zij zelf over tot het uitbuiten van kwetsbare jongeren. Er
ligt daarom een belangrijke uitdaging om (vroeg) in contact te komen met slachtoffers van
criminele uitbuiting, zodat hen hulp en bescherming kan worden geboden.
Met dit doel hebben Noord-Holland Samen Veilig en het CKM onderzoek uitgevoerd naar de
praktische haalbaarheid en meerwaarde van een online landelijk platform dat zich richt op het
bereiken en beschermen van (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting. Het platform
streeft daarbij concreet vier doelen na, te weten:
1) Het bieden van een laagdrempelige en veilige manier van hulp en ondersteuning aan
slachtoffers van criminele uitbuiting bij het verlaten van de uitbuitingssituatie;
2) Het vergroten van zelfidentificatie onder deze doelgroep;
3) Het voorkomen dat kwetsbare personen door criminelen geronseld en uitgebuit
worden;
4) Het vergroten van kennis en bewustwording over criminele uitbuiting en de
verwevenheid met ondermijnende criminaliteit.

1

Coalitieakkoord Rutte IV, p. 17.
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Het primaire doel van het platform is dat slachtoffers van criminele uitbuiting op
laagdrempelige en anonieme wijze kunnen chatten met een hbo-opgeleide hulpverlener
die hen ondersteunt bij de onveilige situatie waarin zij verkeren en hen probeert te bewegen
richting lokale hulpverlening en/of opsporingsinstanties. Om die reden zal het platform
worden gekoppeld aan Chat met Fier, een online chatomgeving waar slachtoffers van
geweld binnen afhankelijkheidsrelaties terecht kunnen. Daarnaast zal het platform zich ook
proactief richten op het (online) bereiken van (potentiële) slachtoffers met het doel enerzijds
reeds bestaande slachtoffers te signaleren en te beschermen en anderzijds te voorkomen dat
kwetsbare personen uiteindelijk slachtoffer worden. Tot slot dient het platform te fungeren
als kennisportaal waar slachtoffers, hun sociale omgeving en professionals - die vanuit hun
taakstelling met criminele uitbuiting te maken hebben - terecht kunnen voor informatie
en advies over deze vorm van mensenhandel. Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn
stakeholdergesprekken gevoerd met professionals van 25 (inter)nationale organisaties die een
(in)directe betrokkenheid kennen bij de aanpak van criminele uitbuiting of ondermijnende
criminaliteit.2 Daarnaast zijn ook op twee momenten in het proces gesprekken gevoerd met
jongeren over het al dan niet realiseren van het beoogde platform.
Uit deze gesprekken komt naar voren dat de stakeholders een duidelijke meerwaarde zien in
het beoogde platform als het gaat om de preventie, signalering en bescherming van (potentiële)
slachtoffers van criminele uitbuiting. De problematiek is volgens hen groot en het zicht
minimaal, hetgeen vraagt om innovatieve interventies en maatwerk. Stakeholders benadrukken
niettemin de wens om de focus en doelgroep van het platform te verbreden van (potentiële)
slachtoffers van criminele uitbuiting naar kwetsbare personen die geronseld zijn, of dreigen te
worden, voor het plegen van strafbare feiten (jonge aanwas), ook waar niet (direct) indicaties
van mensenhandel onder liggen. Dit vanwege de verwevenheid tussen beide fenomenen en
de maatschappelijke schade die zij veroorzaken. Het platform biedt volgens de stakeholders
een unieke, en laagdrempelige mogelijkheid voor deze doelgroep om met een hulpverlener in
gesprek te gaan over de situatie waarin zij zich bevinden. Het proactief online benaderen van
de doelgroep vergroot daarbij de kans dat slachtoffers die zichzelf niet als zodanig identificeren,
toch informatie ontvangen die kan bijdragen aan het creëren van dit zelfinzicht. Daarnaast
draagt het online benaderen van personen er ook aan bij dat kwetsbare personen gedegen en
afgestemde informatie ontvangen over de realiteit van criminaliteit. Tot slot kan het platform in
een belangrijke informatiebehoefte voorzien middels het delen en bevorderen van kennis en
expertise op het terrein van criminele uitbuiting en ondermijning onder professionals.

2

Zie Bijlage 1.
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Hoewel de stakeholders aangeven een meerwaarde in het
platform te zien, is in de gesprekken ook gevraagd naar de
mogelijke risico’s en uitdagingen. De stakeholders benoemen
er een aantal. De genoemde risico’s en uitdagingen richten
zich met name op de vraag of en in hoeverre slachtoffers
van het platform gebruik zullen maken, op de samenwerking
met externe stakeholders en op het kunnen voldoen aan
de hulpvraag van de hulpvragers die zich wenden tot het
platform. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is het
de verwachting dat een groot deel van deze risico’s en
uitdagingen in de praktijk kunnen worden ondervangen. Daar
komt bij dat diverse belangrijke stakeholders al in dit stadium
zich positief uitgesproken hebben als het gaat om toekomstige
samenwerking met het platform.
Concluderend, uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het
platform in een behoefte voorziet en praktisch realiseerbaar is.
Bovendien zijn reeds veel van de technische hordes genomen
en kan middels strategische samenwerkingen worden
voortgeborduurd op de kennis en kunde die in de afgelopen
jaren is opgedaan. Niettemin moeten de institutionele
randvoorwaarden zo worden ingevuld dat de kans op een
succesvol platform het grootst is. Deze invulling van de
randvoorwaarden zijn nodig voor het operationaliseren van het
platform, het creëren van steun en draagvlak, het ontwikkelen
van expertise bij de hulpverleners die de slachtoffers
ondersteunen en voor het vergroten van de bekendheid en
het vertrouwen van het platform. In overeenstemming met
de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek, volgt dan ook
het advies om te starten met een tweejarige pilot waarin
het platform wordt ontwikkeld en getoetst op praktische
meerwaarde, voorzien wordt van een gedegen evaluatie- en
monitoringstraject.

1. INLEIDING
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Op de Nederlandse overheid rust een positieve verplichting om effectief beleid te voeren om
mensenhandel – in al haar verschijningsvormen – tegen te gaan.3 Mensenhandel met het
oogmerk van criminele uitbuiting is door de Nederlandse wetgever expliciet strafbaar gesteld
in 2013.4 In geval van criminele uitbuiting worden personen gedwongen tot het verrichten van
arbeid of diensten die in Nederland strafbaar zijn gesteld en dienen zij de opbrengsten hiervan af
te staan aan de persoon of personen die hen hiertoe dwingen.5 Hoewel er in de afgelopen jaren in
toenemende mate aandacht is gekomen voor dit fenomeen, komen slachtoffers van deze vorm
van mensenhandel slechts in zeer beperkte aantallen in beeld van de Nederlandse autoriteiten.6
Met name Nederlandse slachtoffers blijven buiten beeld. Zo werden in de periode 2016-2020
in totaal 135 unieke Nederlandse slachtoffers bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel
(CoMensha) gemeld.7 Tegelijkertijd blijkt uit diverse onderzoeken dat de daadwerkelijke omvang
van criminele uitbuiting naar verwachting veel groter is. Uit onderzoek van het Centrum tegen
Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) blijkt bijvoorbeeld dat 55% van de middelbare scholen
concrete zorgen heeft over leerlingen die worden gedwongen tot het plegen van misdrijven.8
Er lijkt in Nederland derhalve sprake te zijn van een groot dark number met betrekking tot deze

de praktijk zelden om hulp vragen, waardoor zij uit het zicht van de autoriteiten blijven. Een
derde reden waarom slachtoffers van criminele uitbuiting zo weinig in beeld komen, heeft te
maken met het feit dat slachtoffers, ook indien zij zichzelf wel als zodanig kwalificeren, (te) hoge
drempels ervaren bij het zoeken naar hulp. Zo kan bijvoorbeeld de angst voor represailles vanuit
criminele organisaties slachtoffers hiervan weerhouden. Ook kunnen slachtoffers terughoudend
zijn, omdat zij bang zijn te worden vervolgd voor strafbare feiten die zij onder dwang hebben
gepleegd. Tegelijkertijd is de politie een van de weinige instanties waar slachtoffers op dit
moment terecht kunnen voor hulp en bescherming. Hier ligt de paradox, aangezien slachtoffers
van criminele uitbuiting zich per definitie schuldig maken aan het plegen van een delict, lopen
zij het risico om als dader te worden aangemerkt wanneer zij zich melden.11

vorm van mensenhandel.

groeien zij – na hun straf - zelfs door tot dader en gaan daarbij over tot het uitbuiten van anderen.12
Criminelen die kwetsbare personen rekruteren en dwingen tot het plegen van criminele feiten,
blijven daarentegen veelal buiten beeld.

Diverse verklaringen liggen ten grondslag aan het beperkte aantal slachtoffers van criminele
uitbuiting dat in beeld komt van de Nederlandse autoriteiten. Zo blijkt allereerst dat signalerende
professionals over onvoldoende bewustzijn, kennis en expertise beschikken om situaties van
criminele uitbuiting te herkennen én door te zetten naar de juiste instanties.9 Een tweede
reden is dat slachtoffers van criminele uitbuiting zichzelf vaak niet als zodanig identificeren.10
Slachtoffers van deze vorm van mensenhandel maken zich inherent schuldig aan het plegen
van een strafbaar feit en zijn om die reden vaak in de overtuiging dat zij zelf debet zijn aan de
situatie waarin zij zich bevinden. Het gebrek aan zelfidentificatie leidt ertoe dat slachtoffers in

Als gevolg van voornoemde redenen worden slachtoffers in de praktijk vaak pas opgemerkt op
het moment dat zij worden aangehouden voor het plegen van een strafbaar feit. De gevolgen
hiervan zijn groot. Slachtoffers worden in de meeste gevallen niet als zodanig herkend en
derhalve gestraft terwijl zij juist zorg en bescherming nodig hebben. In sommige gevallen

Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot criminele uitbuiting en
de moeilijkheden die slachtoffers ervaren bij het vragen om hulp, hebben Noord-Holland
Samen Veilig en het CKM een haalbaarheidsonderzoek13 uitgevoerd naar de ontwikkeling en
meerwaarde van een landelijk online platform voor slachtoffers van criminele uitbuiting. Het
platform streeft concreet vier doelstellingen na, te weten:
1.

3	Onder meer voortvloeiend uit Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake
voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan en EHRM 7
januari 2010, nr. 25965/04 (Rantsev t. Cyprus en Rusland).
4

Art. 273f Sr.

5

Nationaal Rapporteur, 2021a, p. 53-54.

6

Nationaal Rapporteur, 2021b, p. 33.

Het bieden van een laagdrempelige en veilige manier van hulp en ondersteuning aan
slachtoffers van criminele uitbuiting bij het verlaten van de uitbuitingssituatie;
2. Het vergroten van zelfidentificatie onder deze doelgroep;
3. Het voorkomen dat kwetsbare personen door criminelen geronseld en uitgebuit worden;
4. Het vergroten van kennis en bewustwording over criminele uitbuiting en de verwevenheid
met ondermijnende criminaliteit.

7

Schriftelijke informatie van een onderzoeker van de Nationaal Rapporteur, d.d. 22 december 2021

8

CKM, 2020a. Zie daarnaast bijvoorbeeld ook de onderzoeken van VNG & CoMensha, 2019; CKM, 2021b

11

en Üstüner et al., 2022.

12

CKM, 2021b.

9

Zie Bos et al., 2016.

13

Het haalbaarheidsonderzoek maakt deel uit het van het project ‘Criminele uitbuiting’ dat wordt uitge-

10

Zie Bos et al., 2016; CKM 2021b.

Nationaal Rapporteur, 2019, p. 66.

voerd door Noord-Holland Samen Veilig en RIEC Noord-Holland.
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Het primaire doel van het platform is dat slachtoffer van criminele uitbuiting op laagdrempelige
en anonieme wijze kunnen chatten met een hbo-opgeleide hulpverlener die hen ondersteunt
bij de situatie waarin zij zich bevinden en hen probeert te bewegen richting lokale hulpverlening
en/of opsporingsinstanties. Om die reden zal het platform worden gekoppeld aan Chat met Fier,
een online chatomgeving waar slachtoffers van geweld binnen afhankelijkheidsrelaties terecht
kunnen.14 Daarnaast zal het platform zich ook proactief richten op het (online) bereiken van
(potentiële) slachtoffers met het doel enerzijds reeds bestaande slachtoffers te signaleren en te
beschermen en anderzijds te voorkomen dat kwetsbare personen uiteindelijk slachtoffer van
criminele uitbuiting worden. Tot slot dient het platform te fungeren als kennisportaal waar
slachtoffers, hun sociale omgeving en professionals - die vanuit hun taakstelling met criminele
uitbuiting te maken hebben - terecht kunnen voor informatie en advies over deze vorm van
mensenhandel.
Uit de eerste verkenning voorafgaand aan dit haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een
dergelijk initiatief op dit moment niet bestaat. De assumptie die ligt onder dit onderzoek is dat
een dergelijk platform wel een voorname rol zou kunnen spelen in het informeren, signaleren
en beschermen van (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting. De vragen die derhalve
ten grondslag liggen aan het haalbaarheidsonderzoek zijn drievoud, te weten: 1) Klopt de eerste
verkenning en bestaat een dergelijk platform inderdaad niet, als dat het geval is, 2) in hoeverre
is er een meerwaarde voor het oprichten hiervan en welke risico’s en uitdagingen bestaan
daarbij en 3) is het (praktisch) haalbaar om dit platform op te zetten en met welke factoren dient
rekening te worden gehouden om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.
Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn stakeholderinterviews gehouden. Er is in totaal met
professionals van 25 organisaties gesproken die (in)direct betrokken zijn bij de aanpak van
criminele uitbuiting.15 Ook zijn er binnen twee gremia focusgroepen gehouden met jongeren
over het al dan niet realiseren van een online platform. In deze interviews en focusgroepen
zijn de eerdergenoemde drie vragen leidend geweest, waarbij is ingegaan op de eventuele
meerwaarde van een online platform dat zich richt op slachtoffers van criminele uitbuiting,
op de risico’s en uitdagingen bij het realiseren van dit platform en op eventuele (verbeter-)
suggesties. Tot slot zijn gesprekken gevoerd met organisaties die een rol kunnen spelen bij de
ontwikkeling van het online platform om de (praktische) haalbaarheid te toetsen, waarin ook is
ingegaan op de hieraan verbonden financiële kosten.

14

Zie: https://www.fier.nl/chat.

15

Zie Bijlage 1.

Leeswijzer
Het haalbaarheidsonderzoek vangt in Hoofdstuk 2 aan met een beschrijving van de
onderzoeksopzet die ten grondslag ligt aan deze haalbaarheidsstudie. Vervolgens volgt in
Hoofdstuk 3 een beknopte verkenning van de literatuur over criminele uitbuiting in Nederland,
waarbij ook wordt ingegaan op de verwevenheid met andere vormen van ondermijnende
criminaliteit. In Hoofdstuk 4 wordt het online platform uiteengezet, waarbij wordt ingegaan op
de drie pijlers, te weten 1) online hulpverlening 2) online proactieve outreach en 3) kennisdelingen bevordering. Hoofdstuk 5 bespreekt de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. In
Hoofdstuk 6 worden de institutionele en financiële randvoorwaarden gepresenteerd die
benodigd zijn voor het realiseren van een dergelijk platform. Hoofdstuk 7 sluit af met een
conclusie, waarin een voorstel wordt gedaan voor het ontwikkelen van een online hulpplatform.
Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de geïnterviewde stakeholders, ondanks enkele risico’s
en uitdagingen, een duidelijke meerwaarde zien voor het beoogde platform in het informeren,
signaleren en beschermen van (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting. Stakeholders
spreken daarbij wel de wens uit om de doelgroep van het platform te verbreden van alleen
slachtoffers van criminele uitbuiting naar de doelgroep kwetsbare personen die geronseld
zijn, of dreigen te worden, door criminelen voor het plegen van strafbare feiten, zonder dat
daar altijd (direct) indicaties zijn van uitbuiting (jonge aanwas). De combinatie van het online
proactief benaderen van jongeren die kwetsbaar zijn om (gedwongen) in de criminaliteit terecht
te komen, enerzijds, en een online platform waar zij direct naar kunnen worden doorverwezen
voor informatie, ondersteuning en hulp anderzijds, maakt dat het platform als een aanvulling op
de huidige aanpak wordt gezien en in een behoefte voorziet. Het haalbaarheidsonderzoek komt
op basis van de stakeholdersgesprekken tot het advies om een tweejarige pilot uit te voeren naar
de praktische meerwaarde van het online platform, dat wordt voorzien van een evaluatie- en
monitoringsproces.

2. ONDERZOEKSOPZET

Voor het beantwoorden van de vraag in hoeverre een landelijk online platform voor slachtoffers
van criminele uitbuiting in Nederland een meerwaarde is in de aanpak, is gekozen voor een
combinatie van literatuuronderzoek en stakeholderinterviews. Allereerst is er een zoekslag
gemaakt naar nationale en internationale literatuur over criminele uitbuiting in Nederland.
Voor de zoekslag is gebruik gemaakt van de wetenschappelijke database Web of Science en
Google Scholar. Bij relevante studies is middels de sneeuwbalmethode gekeken of er relevante
studies waren die niet in de initiële zoekslag zijn gevonden.
Het zwaartepunt van het haalbaarheidsonderzoek ligt op het houden van stakeholderinterviews.
In totaal zijn voor dit onderzoek gesprekken gevoerd met 25 stakeholders met een (in)directe
betrokkenheid bij de aanpak van criminele uitbuiting.16 De geselecteerde stakeholders kunnen op
basis van hun achtergrond worden opgedeeld in vier verschillende groepen. In de eerste plaats
zijn er gesprekken gevoerd met professionals van organisaties die een directe betrokkenheid
hebben bij de aanpak van criminele uitbuiting in Nederland, en hier in sommige gevallen ook een
formele taakstelling op hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor professionals die werkzaam zijn voor
de politie, het Openbaar Ministerie, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld
tegen Kinderen, het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) en beleidsadviseurs van
diverse gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een tweede groep die kan worden
onderscheiden, bestaat uit professionals werkzaam voor organisaties die niet direct betrokken
zijn bij de aanpak van mensenhandel noch een formele taakstelling hebben op de bestrijding
van dit fenomeen, maar die, vanwege de aard van hun werkzaamheden, wel een verhoogde
kans hebben om in contact te komen met slachtoffers. Organisaties die binnen deze groep
vallen, zijn onder meer de professionals die werken voor het Multidisciplinair Interventieteam
(MIT), het Aanjaagteam Ondermijning (ATO), Straatwaarde(n) van het RIEC Midden-Nederland,
Veilig Thuis en jongerenwerkers. Een derde groep van stakeholders met wie gesprekken hebben
plaatsgevonden, zijn professionals die werken voor internationale hulplijnen voor slachtoffers van
mensenhandel. Voor dit onderzoek is in gesprek gegaan met The Canadian Human Trafficking
Hotline (Canada), Polaris (Verenigde Staten) en The Modern Slavery Helpline (Verenigd Koninkrijk).
Tot slot hebben ook twee gesprekken met jongeren plaatsgevonden om te bezien in hoeverre een
dergelijk platform aansluiting vindt bij de (potentiële) doelgroep. In totaal zijn er derhalve met 27
externen gesprekken gevoerd waarin het platform centraal stond.
Voor de stakeholderinterviews is gebruik gemaakt van een semigestructureerd vragenlijst, waarbij
de onderzoekers gedurende de eerste tien minuten van het interview het conceptplan presenteerde,

16

Zie Bijlage 1.

IN DE GREEP VAN DE MISDAAD | 7

zoals beschreven in Hoofdstuk 4. In de interviews werden de stakeholders vervolgens gevraagd
naar in hoeverre een dergelijk platform een meerwaarde zou zijn in de aanpak van criminele
uitbuiting, de mogelijke risico’s en uitdagingen bij de totstandkoming hiervan, en naar eventuele
verbetersuggesties op het gepresenteerde concept. Bij genoemde risico’s en uitdagingen werd
vervolgens doorgevraagd in hoeverre deze volgens de geïnterviewde te ondervangen zijn.
Genoemde risico’s en uitdagingen werden in latere gesprekken ook voorgelegd aan andere
stakeholders, zodat zij ook hun visie hierop konden geven. Tijdens de gesprekken werden notities
gemaakt door de onderzoekers. Op basis van de gespreksnotities zijn vervolgens diverse thema’s
gecategoriseerd. In overleg met de geïnterviewde stakeholders is ervoor gekozen om geen directe
citaten of verwijzingen op te nemen die herleidbaar zijn richting personen. De interviews vonden
plaats tussen 6 april 2021 en 31 augustus 2021 en werden, met uitzondering van een focusgroep
met jongeren, allemaal digitaal gehouden. De interviews varieerde in tijd tussen de één en twee
uur.
Naar aanleiding van de stakeholderinterviews hebben er tot slot ook drie gesprekken
plaatsgevonden met organisaties die gespecialiseerd zijn in online hulpverlening en de techniek
achter het ontwikkelen van dergelijke platforms. Zie voor een overzicht van alle geïnterviewde
stakeholders Bijlage 1.

3. CRIMINELE UITBUITING IN
NEDERLAND
In 2013 is criminele uitbuiting in Nederland expliciet strafbaar gesteld als vorm van mensenhandel
middels artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Er is sprake van criminele uitbuiting
wanneer iemand wordt gedwongen tot het uitvoeren van criminele handelingen en de daaruit
voortgekomen verdiensten dient af te staan aan zijn of haar uitbuiter. De wetgever heeft daarbij
geen expliciete vorm van strafbaar gedrag voor ogen gehad en het gaat in de praktijk dan ook om
diverse vormen van criminaliteit die onder dwang is gepleegd. Het is daarnaast belangrijk om te
benoemen dat het bij dwang kan gaan om zogeheten harde dwangmiddelen, zoals het gebruik van
geweld, bedreiging of chantage, en om zachte dwangmiddelen, waarmee gedoeld wordt op het
misbruik maken van de kwetsbare positie van een individu, bijvoorbeeld vanwege de jonge leeftijd
of omdat sprake is van schuldenproblematiek, middelenafhankelijkheid of een licht verstandelijke
beperking (lvb).17 Criminele uitbuiting wijkt af van andere vormen van mensenhandel, omdat
slachtoffers zich per definitie inlaten met het plegen van strafbaar gesteld gedrag. In de praktijk
komt het daardoor niet zelden voor dat slachtoffers in eerste instantie als dader in beeld komen, en
vaak ook blijven.18 Op de Nederlandse overheid in het algemeen – en op professionals werkzaam
binnen de strafrechtketen in het bijzonder– rust daarom de plicht om in het geval van criminele
uitbuiting alert te zijn op het non-punishment beginsel.19 Dit voorziet in de mogelijkheid om
slachtoffers van criminele uitbuiting niet te vervolgen en/of te straffen voor delicten die zij onder
dwang hebben moeten plegen.

Aard en omvang criminele uitbuiting in Nederland
Uit de Slachtoffermonitor 2016-2020 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel
Geweld tegen Kinderen (hierna: Nationaal Rapporteur) blijkt dat in de periode waarover wordt
gerapporteerd in totaal 672 mogelijke slachtoffers van criminele uitbuiting zijn gemeld bij CoMensha,
waarvan 154 slachtoffers in 2020.20 In het merendeel van de gevallen gaat het hierbij echter om
slachtoffers met een Afrikaanse nationaliteit die aangeven in het land van herkomst, of onderweg
naar Nederland, te zijn gedwongen tot het plegen van criminele feiten. In dezelfde periode werden
135 slachtoffers van criminele uitbuiting met een Nederlandse nationaliteit geregistreerd, waarvan
39 slachtoffers in het meest recente jaar.21 Slachtoffers die in Nederland in beeld van de autoriteiten
komen, worden voornamelijk gedwongen tot het plegen van drugsgerelateerde delicten (63%),
gevolgd door diefstal/vermogensdelicten (8%) en gedwongen bedelarij (7%).
17
18
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Op basis van de Slachtoffermonitor Mensenhandel kan het beeld ontstaan dat criminele
uitbuiting slechts in beperkte mate voorkomt in Nederland en dat met name personen met
de Nederlandse nationaliteit slechts incidenteel slachtoffer worden. Ander onderzoek doet
echter vermoeden dat er veeleer sprake lijkt te zijn van een grote discrepantie tussen het aantal
mogelijke slachtoffers van criminele uitbuiting dat in de officiële statistieken naar voren komt en
het aantal daadwerkelijke slachtoffers in de samenleving. Zo blijkt reeds uit onderzoek uit 2017
van de Nationaal Rapporteur dat circa 20% van de medische professionals met een vermoeden
van mensenhandel ooit in contact is geweest met een mogelijk slachtoffer van criminele
uitbuiting.22 Een studie van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en CoMensha
toont aan dat 61% van de gemeenten in Nederland vermoedt dat criminele uitbuiting voorkomt
in hun gemeente, waarmee dit hoger is dan vermoedens van seksuele uitbuiting.23
Ook uit twee onderzoeken die door het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
zijn uitgevoerd, blijkt dat het aantal vermoedelijke slachtoffers binnen de samenleving veel
hoger ligt dan de officiële registraties weerspiegelen. Bovendien komt uit deze onderzoeken
naar voren dat niet alleen de omvang, maar ook de achtergrond van vermoedelijke slachtoffers
veel uiteenlopender is dan de registraties suggereren en dat met name slachtoffers met een
Nederlandse nationaliteit buiten beeld blijven. Zo blijkt uit onderzoek onder bijna driehonderd
middelbare scholen en mbo-instellingen in Nederland dat respectievelijke 55% en 46% van
hen zorgen heeft dat leerlingen op hun instelling slachtoffer zijn of worden van criminele
uitbuiting.24 Bovendien zijn deze zorgen in de afgelopen jaren toegenomen. Recenter onderzoek
uit 2021 naar de ervaringen met criminele uitbuiting van eerstelijns professionals werkzaam in
Rotterdam, zoals bijvoorbeeld wijkagenten, jongerenwerkers en leerplichtambtenaren, laat zien
dat bijna de helft van de 499 bevraagde respondenten in de afgelopen twee jaar met één of
meerdere vermoedelijk(e) slachtoffer(s) van criminele uitbuiting in contact is geweest.25 Bijna
40% geeft aan dat dit aantal is toegenomen in de afgelopen twee jaar. Daarnaast gaat het hier
in ten minste 34% van de gevallen om slachtoffers met een Nederlandse nationaliteit.26 Het
onderzoek laat daarmee zien dat alleen al in Rotterdam mogelijk tientallen, zo niet honderden,
mogelijke slachtoffers van criminele uitbuiting met een Nederlandse nationaliteit zijn.
22

Nationaal Rapporteur, 2017.

Art. 273 Sr.

23

VNG & CoMensha, 2019, p. 8. Voor dit onderzoek hebben 135 gemeenten een vragenlijst ingevuld.

Nationaal Rapporteur, 2019, p. 66; Villacampa en Torres, 2017. Ook het CCV benoemt dit knelpunt

24

https://hetccv.nl/onderwerpen/criminele-uitbuiting/signaleren-criminele-uitbuiting/.

CKM, 2020a. Voor het onderzoek werd bij 225 middelbare scholen en 52 mbo-instellingen een vragenlijst afgenomen.

19

Nationaal Rapporteur, 2017, p. 30.

25

20

Nationaal Rapporteur, 2021b, p. 33.

26

21

Schriftelijke informatie van een onderzoeker van de Nationaal Rapporteur, d.d. 22 december 2021.

CKM, 2021b.
23% van de respondenten gaf aan dat ze niet wisten wat de nationaliteit was van de slachtoffers met
wie zij in contact zijn geweest.
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Criminele uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk
In de afgelopen jaren is ook in omringende landen toegenomen aandacht gekomen voor
criminele uitbuiting. In dat kader is het vooral van belang om het Verenigd Koninkrijk
(VK) te benoemen, nu het aantal officiële slachtoffers van criminele uitbuiting aldaar in
de afgelopen vijf jaar exponentieel is gestegen. Zo werden in 2016 nog slechts enkele
honderden slachtoffers van criminele uitbuiting geregistreerd, maar is dit inmiddels
gestegen naar 5.158 in 2020.27 Hiermee komt deze vorm van mensenhandel in het VK
bijna drie keer zo vaak in beeld als seksuele uitbuiting. Ter vergelijking: in Nederland
heeft nog geen 13% van het aantal meldingen betrekking op criminele uitbuiting.28 Het
gaat in het Verenig Koninkrijk voor een groot deel om Britse minderjarigen jongens met
een kwetsbare achtergrond die worden gedwongen tot het plegen van druggerelateerde
delicten. De inzichten in het VK hebben er aldaar ertoe geleid dat de aanpak van
mensenhandel en ondermijning veel meer zijn gaan samenwerken.

Grote toestroom jonge aanwas in de drugcriminaliteit
In de afgelopen jaren zijn er hevige zorgen ontstaan over het ronselen en inzetten van
grote groepen jongeren en minderjarigen in de georganiseerde drugscriminaliteit.
Reeds in 2019 sloeg het RIEC Midden-Nederland alarm naar aanleiding van het grote
aantal kinderen en jongeren dat zich bezighoudt met cocaïnehandel. 32 Het zou daarbij
gaan om honderden jeugdigen, waarvan sommigen de leeftijd van tien jaar nog niet
hadden bereikt. Dezelfde trend werd ook in andere steden waargenomen, waaronder
Amsterdam33, Rotterdam,34 Arnhem35 en de regio Noord-Holland36. Hoewel het hierbij
niet zonder meer om slachtoffers van mensenhandel gaat, blijkt dat het wel vaak gaat
om zeer kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld vanwege hun (zeer) jonge leeftijd, er sprake is
van een licht verstandelijke beperking of omdat zij opgroeien binnen sociaaleconomisch
zwakke milieus. Bovendien blijkt dat jongeren die evenwel vrijwillig instappen vaak
geen mogelijkheid meer zien om zich aan het criminele milieu te onttrekken.

Uit voornoemde onderzoeken komt naar voren dat er een voorname verwevenheid bestaat
tussen criminele uitbuiting en andere vormen van ondermijnende criminaliteit. Daarbij
vallen twee vormen van ondermijnende criminaliteit in het bijzonder op. In de eerste plaats
gaat het daarbij om slachtoffers die worden uitgebuit binnen de drugsindustrie. Zo blijkt uit
het eerder aangehaalde onderzoek naar ervaringen met criminele uitbuiting op middelbare
scholen en mbo-instellingen in Nederland dat de grootste zorgen uitgaan naar leerlingen die
worden gedwongen te werken binnen het drugscircuit.29 Ook recent onderzoek naar kinderen
en jongeren die in Amsterdam in de drugscriminaliteit verzeild raken, laat zien dat diverse

Naar aanleiding van toestroom van jonge aanwas richting de drugscriminaliteit
hebben diverse gemeenten plannen ontwikkeld of aangekondigd om te voorkomen dat
(nieuwe) jongeren hierin afglijden.37 Ook vanuit de overheid zijn hier middels de aanpak
ondermijnende criminaliteit reeds diverse initiatieven genomen.38 In december 2021
werd daartoe een motie aangenomen die de regering verzoekt om criminele uitbuiting
integraal onderdeel uit te laten maken van de aanpak van georganiseerde criminaliteit
en bij de extra investering van €82 miljoen euro ook hiermee rekening te houden.39

jeugdigen worden gedwongen tot het koerieren en dealen van drugs.30 In de zestien casussen
die voor dit onderzoek zijn geanalyseerd, komt het meermaals voor dat jongeren onder dwang
overgaan tot het handelen in drugs, bijvoorbeeld doordat ze worden bedreigd met een steek- of
vuurwapen. Uit dezelfde studie blijkt ook dat minderjarigen, ook indien ze in eerste instantie uit
eigen overweging zijn overgegaan tot het vervoeren of verhandelen van drugs, hier op een later
moment niet zonder meer mee kunnen stoppen. Zo wordt onder meer gesproken over jongeren
die worden bedreigd met messen, mishandeld of van wie de ramen worden ingegooid, omdat
ze de criminaliteit de rug toe wilden keren.31

32

Zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4794321/kinderen-cocainehandel-drugs-ben�
de-steeds-meer-toename (laatst geraadpleegd op 20 december 2021).

33

Politie, 2021; Politie Eenheid Amsterdam, 2020.

34

CKM, 2021b.

35

Zie: https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/groot-offensief-arnhem-om-jongeren-uit-klau�
wen-drugscriminaliteit-te-houden-het-begint-al-op-de-basisschool-br~af4f261b/ (laatst geraad�
pleegd op 20 december 2021).

36
37

Terpstra & Swami-Persaud., 2021.
Zie bijvoorbeeld Utrecht (https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/actueel/drugscriminali�
teit-utrecht-biedt-jongeren-perspectief); Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organi�
-

27

Home Office, 2020, p. 5.

28

Nationaal Rapporteur, 2021b, p. 25. Indien alleen naar slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit
wordt gekeken is dit zelfs minder dan 5% over de periode 2016-2020 (139 van de 5.186).

29

satie/organisatie/overige/acvz/weerbare-mensen-weerbare-wijken/) en Arnhem (https://wegwijzer�jeugdenveiligheid.nl/actueel/arnhem-start-strijdplan-om-jongeren-uit-drugscriminaliteit-te-houden)
38

CKM, 2020a.

30

Politie, 2021.

31

Politie, 2021, p. 12.

Zie bijvoorbeeld de uitwerking van een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (https://open.overheid.nl/repository/ronl-b27340ea-ce38-4e07-aa61-765a1f530cfa/1/pdf/tk-uit�werking-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit.pdf).

39

Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z21823&did=2021D46555.
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Een tweede vorm van ondermijnende criminaliteit waartoe slachtoffers in Nederland
gedwongen worden, betreffen financiële delicten, waarbij in het bijzonder dient te worden
gedacht aan bankpasfraude (geldezels) en katvangerconstructies. Beide fenomenen kennen
bepaalde overeenkomsten, maar verschillen ook van elkaar. Een katvanger is iemand die zijn
of haar identiteit beschikbaar stelt als eigenaar of registratiehouder van een voertuig, bedrijf,
bankrekening of ander goed, waardoor de werkelijke eigenaar of houder buiten het zicht van
de autoriteiten blijft. In geval van geldezels gaat het om een persoon die specifiek zijn of haar
bankrekening beschikbaar stelt aan criminelen voor het wegsluizen van crimineel verdiend
geld. Uit onderzoek blijkt dat mensenhandelaren vaker gebruik maken van katvangers om
op die wijze buiten beeld van de opsporingsdiensten te blijven.40 Ook het onderzoek naar
de ervaringen van eerstelijns professionals in Rotterdam met vermoedelijke slachtoffers van
criminele uitbuiting, laat zien dat zij met name slachtoffers signaleren die worden ingezet als
katvanger of geldezel.41 Zo blijkt dat bijna de helft van de eerstelijns professionals die ooit in
contact is geweest met een vermoedelijke slachtoffer van criminele uitbuiting, (ook) met een
gedwongen katvanger in aanraking kwam. Ruim één op de drie kwam in contact met een
persoon die als geldezel werd gedwongen. Uit onderzoek van Bekkers et al. uit 2020 komt
naar voren dat geldezels soms ook worden chanteert met het verspreiden naaktbeelden.42 Ook
zijn in de media in de afgelopen jaren diverse berichten verschenen waarin – met name –
jongeren, vaak met geweld of onder bedreiging, zijn gedwongen tot het beschikbaar stellen
van hun bankrekening voor het wegsluizen van crimineel verdiend geld.43
Ruim tienduizend jongeren vatbaar voor geldezelfraude

8% van de ondervraagden weleens is benaderd om als geldezel op te treden en kent 11%
iemand die hier weleens voor is gevraagd. 1% geeft aan dat zij daadwerkelijk weleens
hebben opgetreden als geldezel. Hoewel dit percentueel een klein aantal is, gaat het
daarmee al snel om vele duizenden jongeren in Nederland.
Wanneer gekeken wordt naar de achtergrond van (vermoedelijke) slachtoffers van criminele
uitbuiting, dient te worden opgemerkt dat niet kan worden gesproken over een homogene
groep van (vermoedelijke) slachtoffers. Uit de onderzoeken blijkt dat zowel jongens als meiden
slachtoffer worden en dat het zowel meerderjarigen als minderjarigen betreft. Wel blijkt uit
onderzoek dat vrouwen die geronseld worden voor de drugsindustrie op dit moment nog een
blinde vlek zijn.45 Enkele onderzoeken laten echter zien dat meiden en vrouwen wel degelijk
tegen hun wil in de drugcriminaliteit terecht kunnen komen.46
Hoewel dus geen sprake is van een homogene groep van slachtoffers van criminele uitbuiting
lijkt het doorgaans wel te gaan om personen met een kwetsbare achtergrond, waarbij het in
veel gevallen meervoudige problematiek betreft. In diverse onderzoeken wordt bijvoorbeeld
gewezen op het feit dat bij een groot deel van de personen die crimineel wordt uitgebuit sprake
is van een licht verstandelijke beperking (lvb).47 Daarbij lijkt het niet uit te maken tot het plegen
van welk strafbaar feit zij worden gedwongen. Uit het onderzoek in Rotterdam blijkt zelfs dat
iets meer dan de helft van de eerstelijns professionals die weleens in aanraking is geweest met
een mogelijk slachtoffer van criminele uitbuiting, aangeeft dat het hierbij ging om iemand met
een lvb.48

Hoeveel personen in Nederland exact als geldezel fungeren is niet bekend. Uit recent
onderzoek van de Saxion Hogeschool blijkt echter dat tussen de 13.000 en 26.000
Nederlandse jongeren vatbaar zijn om door criminelen geronseld te worden als geldezel.44
Het gaat daarbij vooral om kwetsbare personen die vaak niet weten dat het beschikbaar
stellen van je bankrekening aan criminelen in Nederland strafbaar is. Verder blijkt dat

40

Verhoeven et al., 2014; Staring et al., 2005.

41

CKM, 2021b.

42

Bekkers et al., 2020, p. 13.

43

Ruim een derde van jongeren in detentie heeft een lvb
Jongeren met een lvb zijn oververtegenwoordigd binnen de strafrechtketen. Hoewel
precieze percentage moeilijk te geven zijn vanwege de uiteenlopende definities omtrent
een lvb,49 wordt geschat dat bij tussen de 33% en 42% van de jongeren die in detentie zit
sprake is van een lvb.50 Er zijn diverse redenen dat jongeren met een lvb een hoger risico
lopen om in aanraking te komen met justitie. Zo hebben zij meer moeite met het overzien
van de gevolgen van hun handelen en het effect dat dit op anderen heeft. Daarnaast is er
sprake van een lagere impulscontrole en zijn zij gevoeliger voor groepsdruk en daardoor

Zie bijvoorbeeld: https://www.1limburg.nl/rotterdammer-maakte-misbruik-van-roermondse-dak�lozen; https://www.gelderlander.nl/eindhoven/jonge-meiden-in-de-klauwen-van-drugscrimine�
-

44

len-bendes-nemen-huis-en-bankrekening-over~aba2e3db/; https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/

45

Politie, 2021, p. 37.

artikel/5223783/criminaliteit-zorginstellingen-ondermijning-drugshandel-prostitutie; https://www.

46

CKM, 2021a; CKM, 2021b. Gemeente Amsterdam, 2020.

om.nl/actueel/nieuws/2021/11/09/geldezels-beschoten-en-ontvoerd-door-hun-afpersers (laatst

47

Zie bijvoorbeeld: Bekkers et al. 2020; Politie, 2021; Wissink, 2021, p. 22-23; CKM, 2021b.

geraadpleegd 22 december 2021).

48

CKM, 2021b, p. 26.

h
 ttps://eenvandaag.avrotros.nl/item/tegen-betaling-je-bankrekening-laten-gebruiken-door-crimine�-
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Moonen en Kaal, 2017.

len-steeds-meer-jongeren-geronseld-als-money-mule/ (laatst geraadpleegd 3 januari 2022).

50

Zie https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/lvb-jongeren-en-criminaliteit.
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gemakkelijker te beïnvloeden.51 Voornoemde redenen maken dat personen met een lvb

met elkaar in contact komen.59 Evenwel speelt ook hier een belangrijke online component. Zo

ook gemakkelijker te ronselen zijn door mensenhandelaren en dat laatstgenoemden
zich ook actief op deze doelgroep richten.52 Slachtoffers van criminele uitbuiting met
een lvb lopen daarmee het risico als dader in beeld te komen, terwijl de echte daders
buiten beeld blijven. Vanwege de verwevenheid tussen criminele uitbuiting en lvb loopt
op dit moment vanuit Noord-Holland Samen Veilig een project met het doel bewustzijn
te creëren voor criminele uitbuiting onder minderjarigen met een lvb.

plaatsen jongeren steeds vaker video’s en foto’s op hun sociale mediakanalen, waarin strafbare
feiten, waaronder drugshandel, worden afgebeeld en soms zelfs gepleegd. Om tegemoet
te komen aan het online imago dat de jongeren zichzelf hebben aangemeten, vertonen zij
vervolgens in het echte leven gedrag dat overeenkomt met hun online profiel, hetgeen een
selffulfilling prophecy veroorzaakt.60 Daarnaast draagt het online delen van beelden waarin
criminaliteit worden geromantiseerd ook bij aan het verheerlijken en normaliseren van
crimineel gedrag.61 Kinderen worden al op jonge leeftijd met deze beelden geconfronteerd en
worden er niet op gewezen dat dit afwijkend gedrag is.62 Met name de meest kwetsbare personen,
die niet goed de gevolgen van hun handelen kunnen overzien, zijn vervolgens gevoelig voor de
ronseltechnieken van criminelen die inspelen op dit sentiment.

Naast dat sprake kan zijn van een lvb wordt in diverse onderzoeken ook gewezen op het feit
dat slachtoffers vaak opgroeien binnen sociaaleconomisch kwetsbare milieus, bijvoorbeeld
omdat er sprake is van armoede- en schuldenproblematiek, een disfunctionele gezinssituatie
of er gezinsleden zijn die zich inlaten met het plegen van criminele feiten.53 Ook komt het voor
dat er bij slachtoffers sprake is van middelenafhankelijkheid die maakt dat zij vatbaar zijn voor
ronselpogingen van criminelen.54 Een laatste kwetsbaarheid die vanuit de literatuur naar voren
komt, heeft te maken met de jeugdige leeftijd waarop slachtoffers geronseld worden. Zo blijkt
dat met name jongeren die binnen de drugscriminaliteit worden uitgebuit op steeds jongere
leeftijd door criminelen worden benaderd. Zo worden kinderen in Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht soms al op de leeftijd van twaalf jaar voor het eerst benaderd door criminelen om klusjes
uit te voeren.55
Slachtoffers en daders komen op diverse manieren met elkaar in contact, bijvoorbeeld op fysieke
locaties, zoals op straat, school, uitgaansgelegenheden en zorginstellingen. In de afgelopen
jaren is het ronselen van slachtoffers echter ook in toenemende mate verschoven naar het
online domein.56 Dit geldt in het bijzonder voor het ronselen van potentiële geldezels, blijkt
uit diverse onderzoeken.57 Personen krijgen berichten via online communicatiekanalen zoals
Instagram, Snapchat of Telegram waarin hen wordt beloofd om snel geld te verdienen indien zij
hun bankrekening ter beschikking stellen. Vervolgens wordt er vaak fysiek afgesproken.58 Het
ronselen van (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting binnen de drugscriminaliteit lijkt
zich vooralsnog vooral fysiek af te spelen, hoewel slachtoffers soms ook hier voor eerst online

51

Redenen dat slachtoffers buiten beeld blijven
Hoewel uit onderzoek naar voren komt dat er vermoedelijk een grote groep personen in
Nederland crimineel wordt uitgebuit, komt slechts een zeer gering aantal personen als slachtoffer
in beeld van de autoriteiten. Uit de literatuur komen drie reden naar voren die verklaren waarom
sprake is van een dergelijk groot dark number.
Zo komt allereerst naar voren dat professionals die vanuit hun werkzaamheden in contact
komen met deze doelgroep onvoldoende bewustzijn en expertise hebben om slachtoffers van
criminele uitbuiting te herkennen en/of een passend gevolg aan eventuele vermoedens te
geven.63 Dit geldt met name voor zogeheten eerstelijns professionals die meestal als eerste in
contact komen met een mogelijk slachtoffers en wiens handelen daarmee doorslaggevend is
met betrekking tot de vraag of iemand als slachtoffer of dader wordt gezien.64 Het gevolg van het
gebrek aan expertise is dat slachtoffers mogelijk wel in contact komen met de autoriteiten, maar
dat signalen niet worden herkend, professionals niet weten op welke wijze passend opvolging
moeten geven aan de signalen of dat slachtoffers zelfs als dader worden aangemerkt.65
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Behoefte aan handelingskader criminele uitbuiting bij onderwijspersoneel
Uit onderzoek van de Avans Hogeschool blijkt dat 4,1% van de scholieren in Zeeland te
maken heeft gehad met criminele uitbuiting.66 Slachtoffers geven aan voornamelijk te
worden gedwongen tot het plegen van overvallen, stelen en drugshandel. Ook bijna een
kwart van het onderwijspersoneel en ruim 40% van de bestuurders geeft aan te maken
te hebben gehad met situaties van criminele uitbuiting op hun onderwijsinstelling.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het onderwijspersoneel en de bestuurders veel
moeite hebben met het definiëren van criminele uitbuiting, hetgeen in de praktijk
tot handelingsverlegenheid kan leiden. Zij benadrukken in het onderzoek dat zij een
behoefte hebben aan kennis en expertise over criminele uitbuiting en een duidelijk
handelingsperspectief over hoe om te gaan met waargenomen signalen en vermoedens.
Een tweede verklaring is dat slachtoffers van criminele uitbuiting zichzelf in veel gevallen niet
als zodanig identificeren.67 Dit kan verschillende verklaringen hebben. In sommige gevallen
wordt dit veroorzaakt doordat slachtoffers bijvoorbeeld niet weten dat hun handelen strafbaar
is. Dit geldt bijvoorbeeld in het geval van geldezels.68 Vaker heeft het echter te maken met het
feit dat slachtoffers van criminele uitbuiting zich inherent schuldig maken aan het overtreden
van de wet en om die reden in de overtuiging zijn dat ze zelf schuld hebben aan de situatie
waarin zij verkeren.69 Daarnaast komt het ook voor dat slachtoffers loyaal zijn aan hun uitbuiter
vanwege de afhankelijkheidspositie waarin zij verkeren.70 Aangezien slachtoffer zichzelf om
voornoemde redenen in veel gevallen niet als zodanig typeren, vragen zij in de praktijk zelden
om hulp waardoor zij uit het zicht van de autoriteiten blijven of alleen in beeld komen als dader.
Een laatste oorzaak die ten grondslag ligt aan het feit dat zo weinig slachtoffers van criminele
uitbuiting in beeld komen, heeft te maken met het gegeven dat slachtoffers, zelfs indien zij
zichzelf als zodanig typeren, vanwege angst en schaamte afzien van het vragen om hulp. Zo
spreken Bekkers et al. in hun onderzoek uit 2020 van een schaamtecultuur onder geldezels,
omdat zij in de fuik zijn gelopen.71 Angst voor represailles vanuit de criminele organisaties kan
ook een reden zijn om geen hulp te vragen. In het onderzoek naar jongeren en minderjarigen
die in de Amsterdamse drugscriminaliteit terecht komen, wordt bijvoorbeeld gesproken van een
zwijgcultuur die, indien doorbroken, grote consequenties kan hebben voor het slachtoffer.72 Met
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betrekking tot geldezels kan het dreigen het delen van naaktbeelden slachtoffers weerhouden
van het vragen om hulp.73 Tot slot zijn slachtoffers terughoudend om zichzelf te melden bij de
politie, omdat zij bang zijn om te worden vervolgd voor strafbare feiten die zij hebben begaan
tijdens hun uitbuitingsperiode. Op dit moment is de politie een van de weinige instanties waar
slachtoffers naartoe kunnen wanneer zij in een uitbuitingssituatie zitten, maar vanwege het feit
dat zij zich inherent hebben schuldig gemaakt aan het overtreden van de wet, lopen zij een reëel
risico om te worden vervolgd.74
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Uit het vorige hoofdstuk komt naar voren dat er een grote discrepantie lijkt te bestaan
tussen het aantal slachtoffers van criminele uitbuiting dat in beeld komt van de autoriteiten
en het daadwerkelijk aantal slachtoffers in de samenleving. Bovendien lijkt er een grotere
verwevenheid te bestaan tussen criminele uitbuiting en andere vormen van georganiseerde
criminaliteit dan tot op heden wordt aangenomen en worden in Nederland kwetsbare
personen, en in het bijzonder minderjarigen en personen met een licht verstandelijke
beperking, zowel fysiek als online doelbewust geronseld door criminelen met het doel hen
strafbare feiten te laten plegen. Slachtoffers ervaren een enorme drempel bij het zoeken van
hulp om uit de situatie te komen, waarbij een gebrek aan zelfidentificatie als slachtoffer en
angst voor de uitbuiters belangrijke oorzaken zijn. Bovendien is op dit moment de politie
een van de weinige instanties waar slachtoffers voor bescherming terecht kunnen. Vanwege
de aard van hun uitbuiting lopen zij echter het risico om als dader te worden aangemerkt,
waardoor zij hiertoe in de praktijk niet snel toe geneigd zijn. De heersende zwijgcultuur onder
morgelijke slachtoffers versterkt deze terughoudendheid eens te meer. De schade is aanzienlijk.
Slachtoffers blijven lang in hun situatie vastzitten en komen, indien zij worden opgemerkt,
veelal als dader in beeld en worden vervolgens gestraft terwijl zij zorg en bescherming nodig
hebben. In sommige gevallen groeien zij door als crimineel en gaan zelf over tot het uitbuiten
van andere kwetsbare jongeren. Criminelen die deze personen inzetten en dwingen tot het
plegen van criminelen feiten blijven in het geheel buiten beeld.

een landelijk online platform dat bestaat uit drie verschillende pijlers. Deze zullen in het
navolgende worden uiteengezet.

Om tegemoet te komen aan voornoemde knelpunten in de signalering en bescherming van
slachtoffers van criminele uitbuiting, hebben Noord-Holland Samen Veilig en het CKM een
verkenning uitgevoerd naar de meerwaarde van een landelijk online platform dat zich richt
op (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting. Het platform streeft daarbij concreet vier
doelen na die allen in het teken staan van het identificeren en beschermen van de doelgroep. In
de eerste plaats beoogt het platform een mogelijkheid te bieden aan slachtoffers van criminele
uitbuiting om op een veilige en laagdrempelige manier online hulp en ondersteuning te
krijgen bij het verlaten van de uitbuitingssituatie. Ten tweede streeft het platform naar het
vergroten van de zelfidentificatie van slachtofferschap bij deze doelgroep, nu veel slachtoffer
zichzelf in de praktijk niet als zo zodanig beschouwen. Ten derde beoogt het platform middels
het gericht informeren van kwetsbare groepen in de samenleving te voorkomen dat zij
door dat criminelen geronseld en misbruikt en daarmee slachtoffer worden. Tot slot wil het
platform bijdragen aan het vergroten en verspreiden van expertise en bewustwording rondom
criminele uitbuiting en de bestaande verwevenheid met ondermijnende criminaliteit.

waardevol is. Het onderzoekt stelt dat online hulpverlening cliënten flexibiliteit en
anonimiteit biedt, de regie versterkt en aansluit op de eigen belevingswereld. Als gevolg
hiervan is de drempel om hulp te zoeken laag, worden nieuwe doelgroepen bereikt en
kunnen slachtoffers in een eerdere fase worden geholpen.75 Onderzoek van Stommel en
Ter Molder kwamen tot dezelfde conclusie in een onderzoek naar het gebruik van de
chatfunctie van het Trimbos-instituut.76

Om de vier voornoemde doelstellingen te bereiken, wordt de meerwaarde onderzocht van

1. Anonieme online chatomgeving
2. Online proactieve outreach
3. Kennisportaal criminele uitbuiting
1. Anonieme online chatomgeving
Het primaire doel van het online platform is dat slachtoffers van criminele uitbuiting op een
laagdrempelige en veilige, te weten anonieme, manier kunnen chatten met hbo-opgeleide
hulpverleners. De hulpverleners verschaffen informatie, ondersteunen slachtoffers, bieden
een luisterend oor, helpen bij veiligheidsplanning en proberen hen (waar mogelijk) uit de
anonimiteit te halen en te bewegen richting lokale hulpverlening en/of opsporingsinstanties.
Het is om die reden van belang dat dat de hulpverleners van het online platform in nauw contact
staan en samenwerken met lokale zorgverleners, opsporingsinstanties en gemeenten, zodat
een slachtoffer snel en dichtbij huis kan worden geholpen.
Meerwaarde van online hulpverlening aan slachtoffers van geweld
Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS naar online hulpverlening
aan slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel misbruik blijkt dat deze benadering

Vanwege de expertise die Chat met Fier in de afgelopen tien jaar heeft opgebouwd in het
aanbieden van online hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers
van andere vormen van geweld binnen afhankelijkheidsrelaties, ligt er een meerwaarde
om de online chatomgeving te koppelen aan de Chat met Fier en zal daarmee worden
samengewerkt. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers van criminele uitbuiting direct via
het online platform kunnen chatten met een gespecialiseerde hulpverlener die verbonden is
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aan deze chat. Medewerkers van de Chat met Fier hebben uitgebreide ervaring op het terrein
van geweld in afhankelijkheidsrelaties, veiligheidsplanning en met het online opbouwen van
contact middels de chat. Daarnaast heeft Chat met Fier reeds een breed relevant netwerk en
werkt het samen met partners uit zowel het zorg- als veiligheidsdomein. Daarnaast betekent
samenwerking met de reeds bestaande chat dat er niet een nieuwe hulplijn dient te worden
ontwikkeld. Bovendien zijn de hulpverleners van de Chat met Fier, als onderdeel van een
zorgverlener, gebonden aan de geheimhoudingsplicht, waardoor slachtoffers op een veilige
en vertrouwelijke manier over hun problematiek kunnen praten.
Hoewel het platform zich primair richt op slachtoffers van criminele uitbuiting ligt het in de
lijn der verwachting dat mogelijk ook personen uit de sociale omgeving van het slachtoffer
zich tot de hulpverleners op de chat richten, zoals ouders en vrienden.77 Vanzelfsprekend zal
ook in gesprekken met deze doelgroep worden bekeken welke ondersteuning iemand nodig
heeft en welke lokale of regionale organisaties hierin mogelijk een rol kunnen spelen.
Online proactieve outreach
Zoals reeds naar voren gekomen is een veel geconstateerd knelpunt bij de signalering
en bescherming van slachtoffers van mensenhandel, en in het bijzonder van criminele
uitbuiting, dat zij zichzelf niet als zodanig identificeren of daarin herkennen. Dit zorgt ervoor
dat zij ook geen hulp zoeken, waardoor zij in hun situatie vast blijven zitten. Om die reden
hebben slachtoffers voor het verkrijgen van inzicht in hun slachtofferschap vaak hulp nodig
van buitenaf.
Het online platform wil daarom online proactief op zoek naar en in contact komen met
(potentiële) slachtoffers van gedwongen criminaliteit, zodat zij de juiste informatie ontvangen
en gewezen kunnen worden op de mogelijkheid tot hulp en bescherming. Het proactief
benaderen van (potentiële) slachtoffers dient twee doelen. In de eerste plaats worden op
deze wijze (potentiële) slachtoffers, of jongeren die vastzitten in de criminaliteit, gewezen
op een veilige mogelijkheid om hier anoniem over in gesprek te gaan met een professional.
Een mogelijkheid daartoe is de re-direct methode. Stel dat een jongere bijvoorbeeld op
Google zoekt op termen die kunnen wijzen op criminele uitbuiting, zoals ‘bolletjes slikken’,
‘cocaïne versnijden’ of ‘drugs verkopen’, dan komt op de plek waar normaliter commerciële
advertenties staan, gerichte boodschappen die impliciet of expliciet informatie geven over
criminele uitbuiting c.q. slachtofferschap en/of wijzen op het online platform. Oftewel, naar

de veilige omgeving waar een professionele hulpverlener voor hem of haar klaar staat. Door
middel van deze methode is het mogelijk 24/7 en volledig geautomatiseerd (potentiële)
slachtoffers te bereiken met het doel hen te geleiden naar hulp en bescherming.
Het online proactief benaderen van kwetsbare personen in de criminaliteit
De re-direct methode is niet nieuw. Moonshot, een innovatieve start-up die is voortgekomen uit een Google-innovatieronde, gebruikt deze reeds in talloze landen met veel
succes in de strijd tegen online radicalisering en bende-gerelateerd geweld.78 Zij willen
met ons de handen ineenslaan in de strijd tegen criminele uitbuiting. Om de techniek toe
te kunnen passen op mogelijke slachtoffers van criminele uitbuiting is het daarvoor van
belang dat surfprofielen worden opgesteld van potentiële slachtoffers.
Ten tweede kan online proactieve outreach ook bijdragen aan het doorbreken van het heersende
online en offline narratief onder bepaalde groepen in de samenleving waarin criminaliteit wordt
genormaliseerd en zelfs verheerlijkt. Het zijn juist deze groepen die moeilijk te bereiken zijn
via reguliere communicatiekanalen. Via de re-direct methode is het mogelijk om op basis van
zoekgedrag op Google of bij Youtube-videos gerichte (advertentie)boodschappen te vertonen
waarin een contra-narratief wordt geschetst. Hierin kunnen bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen
aan woord komen en kan worden gewezen op de strafbaarstelling en gevolgen van bepaald
gedrag. Op deze wijze is het mogelijk om het heersende/dominante narratief te doorbreken en
daarmee niet alleen slachtoffers die reeds uitgebuit worden te bereiken maar ook bij te dragen
op het voorkomen dat nieuwe slachtoffers gemaakt worden.
2. Kennisplatform criminele uitbuiting
Het derde onderdeel van het online platform is dat deze als kennisportaal kan fungeren voor
(potentiële) slachtoffers, hun sociale omgeving, en voor professionals die vanuit hun werk met (deze
doelgroep in contact komen. Hierbij kan gedacht worden aan het opnemen van onderzoeken met
betrekking tot het fenomeen, signaallijsten en handelingskaders om de problematiek te kunnen
herkennen en hieraan opvolging te geven en training(s)modules en bewustwordingsfilms om meer
expertise en bewustzijn over criminele uitbuiting te creëren.79 Daarbij is het de bedoeling dat een
deel van dit kennisportaal voor elke bezoeker van het platform toegankelijk is, maar dat er ook een
deel is waar professionals alleen met toestemming kunnen. Vanzelfsprekend wordt deze kennis niet
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Uit informatie van Fier blijkt dat op dit moment ongeveer 90% van de bezoekers op Chat met Fier
een hulpvraag met betrekking tot zichzelf heeft en dat het in circa 10% gaat om iemand uit de sociale
omgeving van een slachtoffer.
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IN DE GREEP VAN DE MISDAAD | 15

allemaal opnieuw verzameld, maar wordt actief de verbinding gezocht met bestaande initiatieven.
Tot slot kan het platform ook fungeren als primaire bron van dataverzameling en daarmee inzicht
bieden in de aard en omvang van criminele uitbuiting in Nederland. Data over het aantal mogelijke
slachtoffers dat gebruik maakt van de chat, hun leeftijd, achtergrond en de vorm van criminaliteit
waartoe zij zijn gedwongen, kunnen trends en ontwikkelen in beeld brengen en belangrijke
informatie bieden voor het ontwikkelen van beleid en interventies.
De onzichtbaar gewaande slachtoffers op Chat met Fier
Het aantal minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting dat in de officiële
registraties in beeld is gekomen is in de afgelopen jaren drastisch afgenomen. In 2018
en 2019 werden respectievelijk 29 en 54 minderjarigen gemeld bij CoMensha, terwijl er
volgens de schatting van de Nationaal Rapporteur circa 1.300 minderjarige slachtoffer
in Nederland zijn. In dezelfde jaren kwamen achtereenvolgens 16280 en 12981 unieke
minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting op Chat met Fier om te praten over de
situatie waarin zij zaten. Het ging daarbij voor een groot deel om slachtoffers die nog
niet in beeld waren van de autoriteiten. Bijna twee op de drie slachtoffers vertelde op
de chat voor het eerst over hun uitbuitingssituatie en bijna 90% bevond zich ten tijde
van het eerste gesprek nog altijd in een onveilige situatie. Het lukte via Chat met Fier
op deze wijze niet alleen om slachtoffers hulp te bieden, maar ook om het zicht op de
problematiek te verbeteren. Naast informatie over het slachtofferschap, gaf de chat ook
informatie over de duur van de pleegperiode, de achtergrond van de daders en de rol van
technologie bij het faciliteren van mensenhandel.
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tegendeel bewezen is. Het bewijzen van criminele uitbuiting blijkt echter een complexe
opgave. Van de 464 veroordelingen die in de periode 2015-2019 voor mensenhandel
hebben gevolgd, betrof dit slechts in vierentwintig gevallen (5,2%) een veroordeling
voor criminele uitbuiting.83 Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag, zoals
het gebrek aan capaciteit, expertise, prioriteit, medewerking vanuit het slachtoffer en de
complexiteit van de strafbaarstelling van mensenhandel. De Nationaal Rapporteur wijst
er bovendien op dat de reikwijdte en strafbaarstelling van criminele uitbuiting op dit
moment niet eenduidig is en dat meldingen en aangiften hierdoor mogelijk niet worden
opgepakt, omdat onduidelijk is waar de bewijsgrens ligt.84 Vanwege voornoemde
redenen en de noviteit van criminele uitbuiting ligt het dan ook voor de hand dat er
een grote overlap bestaat tussen slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare
personen in de criminaliteit.

Voor het onderzoek zijn met professionals werkzaam voor 25 verschillende
stakeholderorganisaties gesprekken gevoerd, waarin de ontwikkeling van het online platform
centraal stond.82 Daarnaast zijn in twee gevallen focusgroepen gehouden met jongeren
zelf. In de gesprekken is ingaan op de eventuele meerwaarde van een dergelijk platform, de
risico’s en uitdagingen die hierbij aanwezig zijn en op eventuele verbetersuggesties op het
initiële voorstel. In de resultatensectie worden deze drie centrale thema’s achtereenvolgens
besproken. In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op de eventuele meerwaarde van het online
platform. Paragraaf 5.2 behandelt de risico’s en uitdagingen die in de gesprekken zijn genoemd
en eventuele mogelijkheden om deze te ondervangen. In paragraaf 5.3 wordt stilgestaan bij de
verbetersuggesties die uit de stakeholderinterviews naar voren zijn gekomen. Het hoofdstuk
sluit in paragraaf 5.4 af met een korte resumé.
Alvorens op de resultaten van het onderzoek wordt ingegaan, is het belangrijk om reeds op
deze plek te benoemen dat onder de stakeholders een breed gedeelde consensus bestaat
over het feit dat een focus vanuit het platform op louter (potentiële) slachtoffers van criminele
uitbuiting te beperkt zou zijn. In vrijwel elk gesprek is de wens uitgesproken om het platform
ook open te stellen voor personen met een kwetsbare achtergrond die geronseld zijn, of dreigen
te worden voor de criminaliteit, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een uitbuitingssituatie
zoals overeenkomstig met art. 273f Sr. In de gesprekken is daarbij vaak gewezen op de term
‘jonge aanwas’, waarmee wordt gedoeld op (kwetsbare) jongeren die geronseld zijn of worden
voor het uitvoeren van criminelen feiten, zonder dat hier altijd direct sprake is van dwang.
Volgens de stakeholders zouden hulpverleners middels triage mogelijke slachtoffers van
criminele uitbuiting gericht kunnwn overdragen aan organisaties werkzaam binnen het
mensenhandelveld, terwijl jonge aanwas zonder indicaties van uitbuiting in contact kunnen
worden gebracht met professionals die zich hier specifiek op richten. Als reden hiervoor wijzen
de stakeholders op de grote verwevenheid tussen criminele uitbuiting en kwetsbare personen
die worden aangezet tot criminaliteit. Het platform zou daarmee zowel voor de aanpak van
criminele uitbuiting als ondermijning in een behoefte voorzien.
Verwevenheid tussen criminele uitbuiting en kwetsbare personen in de criminaliteit
Hoewel er een duidelijk juridisch verschil bestaat tussen slachtoffers van criminele
uitbuiting en kwetsbare personen in de criminaliteit, blijkt dit onderscheid in de praktijk
vaak weerbarstig. Vanwege de aard van criminele uitbuiting geldt dat personen die
gedwongen zijn tot het plegen van criminele feiten in principe een verdachte zijn tot het
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Een tweede genoemde reden om de doelgroep van het platform te verbreden, is dat kwetsbare
jongeren ook vatbaarder zijn om geronseld te worden voor criminele doeleinde of hier zelf tot
overgaan. Volgens de stakeholders kan het platform daarom ook een belangrijke rol spelen in
het bereiken van potentiële criminele aanwas, hen informeren over de realiteit en risico’s van
criminaliteit en daarmee bijdragen aan het voorkomen dat zij daadwerkelijk in de criminaliteit
terecht komen. Tot slot wordt door diverse stakeholders gewezen op het feit dat de maatschappelijke
schade die veroorzaakt wordt door het ronselen en inzetten van (jonge) criminele aanwas dan
wel slachtoffers van criminele uitbuiting sterk overeenkomt en daarom op beide dient te worden
ingezet. Hoewel het hier gaat om een verbetersuggestie op het initiële voorstel, en dit dus feitelijk
pas in paragraaf 5.3 dient te worden besproken, is ervoor gekozen om dit reeds op deze plaats te
benoemen nu dit in veel gesprekken het startpunt is geweest en deze verbreding ook van invloed
is gebleken op de meerwaarde, risico’s en uitdagingen van het platform.

5.1. Meerwaarde van een online hulpplatform
23 van de 25 stakeholders die voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn geïnterviewd geven aan
dat zij, ondanks enkele risico’s en uitdagingen (zie paragraaf 5.2), een duidelijke meerwaarde
zien in het beoogde online platform. Ook vanuit de twee gesprekken met de jongeren wordt de
meerwaarde benoemd. Twee stakeholders zien niet direct een toegevoegde waarde voor het
platform in de aanpak van criminele uitbuiting in Nederland. In één gesprek komt dit voort uit
de overtuiging dat een dergelijk platform slechts een druppel op de gloeiende plaat zou zijn en
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dat, voor het daadwerkelijk aanpakken van criminele uitbuiting in Nederland, vooraleer wet- en
regelgeving dient te worden aangepast. In een ander interview is aangeven dat er geen geloof
is dat slachtoffers van criminele uitbuiting bereid zouden zijn om online in gesprek te gaan
met hulpverleners over de onveilige situatie waarin zij zich bevinden.
Bij stakeholders die een meerwaarde zien in het ontwikkelen van een online platform bestaat
een gedeelde overtuiging dat de daadwerkelijke omvang van criminele uitbuiting in Nederland
vele malen groter is dan de officiële statistieken weerspiegelen.85 Enkele geïnterviewden
stellen zelfs dat het topje van de ijsberg op dit moment niet eens in zicht is. De overtuiging van
de aanwezigheid van een grote groep slachtoffers van criminele uitbuiting in de Nederlandse
samenleving in combinatie met de onzichtbaarheid van de problematiek, maakt dat de
urgentie onder de stakeholders om (proactief) in contact te komen met (potentiële) slachtoffers
en hen te ondersteunen bij het verlaten van de onveilige situatie groot is. Daarbij wordt in veel
gesprekken ook gewezen op het feit dat er – naast slachtoffers van criminele uitbuiting – ook
een grote groep kwetsbare jongeren in de samenleving is die in de criminaliteit vastzit, maar
waarbij geen sprake is van mensenhandel conform art 273f Sr. Een landelijk online platform
voor slachtoffers van criminele uitbuiting, dat tevens toegankelijk is voor kwetsbare en/of
minderjarige personen die vastzitten in de criminaliteit en ondersteuning willen, wordt om
die reden als goede mogelijkheid beschouwd om bij te dragen aan zowel het signaleren en
beschermen van slachtoffers van criminele uitbuiting als aan het voorkomen of ondersteunen
van jonge aanwas. Op basis van de stakeholderinterviews kunnen zes verschillende thema’s
worden onderscheiden die in het navolgende worden uiteengezet.
1. Unieke plek voor slachtoffers
Een belangrijke meerwaarde die uit de stakeholderinterviews naar voren komt, is dat zowel
slachtoffers van criminele uitbuiting als kwetsbare personen die vastzitten in de criminaliteit,
in de praktijk nauwelijks mogelijkheden hebben of ervaren om naar buiten te treden over de
situatie waarin zij zich bevinden. In vrijwel elk gesprek wordt aangegeven dat de politie in de
praktijk de enige instanties is waar deze doelgroep naartoe kan, maar dat dit juist de instantie
is die zij vermijden. Dit beeld wordt ook bevestigd door de stakeholders die betrokken zijn bij
een opsporingsorganisatie. Angst voor represailles vanuit criminelen speelt daarbij een rol,
maar in gesprekken met stakeholders die betrokken zijn bij de aanpak van georganiseerde
criminaliteit komt ook naar voren dat er onder deze doelgroep een groot wantrouwen bestaat
richting de politie. In enkele gesprekken wordt gewezen op Meld Misdaad Anoniem en Veilig
Thuis als locatie waar slachtoffers mogelijk terecht zouden kunnen, maar wordt direct gesteld
dat deze zich vooral richten op de sociale omgeving rondom mogelijke slachtoffers en minder

op de doelgroep zelf. Bovendien wordt Meld Misdaad Anoniem gezien als teveel verweven
met de politie en valt het spectrum van criminele uitbuiting en georganiseerde criminaliteit
niet binnen de focus van Veilig Thuis. Ook wordt in enkele gesprekken gewezen op het
Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen van CoMensha en Terre des Hommes. Dit is echter per 1
januari 2022 beëindigd wegens een heroverweging van de activiteiten van laatstgenoemde
organisatie. Bovendien gold ook voor dit meldpunt dat het zich voornamelijk richtte op de
sociale omgeving van slachtoffers in plaats van op het slachtoffer zelf.
Een platform dat zich specifiek richt op (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting
en kwetsbare personen binnen de criminaliteit, en daarbij landelijk opereert, wordt daarom
gezien als een, mits goed ingekleed, realistische locatie waar de doelgroep terecht kan om in
gesprek te gaan over hun situatie met het doel hen richting veiligheid te bewegen. Daarbij
wordt aangegeven dat online hulpverlening, en de aanwezigheid in het online domein,
ook goed aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep, nu deze juist daar actief is en
de geboden ondersteuning laagdrempelig is vanwege de anonimiteit. Daarbij wordt in
verschillende gesprekken in het bijzonder gewezen op de koppeling van het platform met
Chat met Fier. Laatstgenoemde wordt in meerdere gesprekken als expert op het domein van
online hulpverlening genoemd en er wordt gewezen op het feit dat het op dit moment via
de Chat met Fier al lukt om grote groepen kwetsbare personen, waaronder slachtoffers van
mensenhandel, te bereiken. Tot slot wordt ook aangegeven dat, indien een platform als dit
wordt gelanceerd, de organisatie los dient te staan van de overheid. Een platform dat direct
in verbinding staat met de overheid zou volgens de betrokkenen dusdanig afschrikken dat
de doelgroep zou wegblijven. Ook om die reden wordt de koppeling met Chat met Fier als
zorginstantie, die gebonden is aan de geheimhoudingsplicht, als een sterk punt gezien.
2. Proactieve outreach draagt bij aan zelfinzicht en preventie
Een tweede meerwaarde van het platform dat uit de stakeholderinterviews naar voren komt,
is de koppeling van een chatfunctie aan proactieve online outreach richting mogelijke
slachtoffers van criminele uitbuiting en jonge aanwas. De meerwaarde van proactieve outreach
komt op verschillende manieren tot uiting in de interviews. Overeenkomstig met wat ook uit
de literatuur naar voren komt, geven alle stakeholders aan dat veel slachtoffers van criminele
uitbuiting zichzelf vaak niet als zodanig zien. Het gericht informeren van slachtoffers over
criminele uitbuiting enerzijds en het wijzen op mogelijkheden tot ondersteuning anderzijds
wordt dan ook genoemd als een goede mogelijkheid die kan bijdragen aan het signaleren en
daarmee beschermen van deze doelgroep.
Met betrekking tot kwetsbare jongeren die vastzitten in de criminaliteit en hulp nodig hebben
om hieruit te komen, wordt eenzelfde meerwaarde genoemd. Zo wordt in een gesprek
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gesproken over het ‘planten van zaadjes’ bij jonge aanwas middels het wijzen op mogelijkheden
tot uitstappen. Daarnaast wordt er ook op gewezen dat online outreach een rol kan spelen in
het voorkomen van nieuwe criminele aanwas. Uit de gesprekken met stakeholders ontstaat
het beeld dat jongeren vaak online worden benaderd door criminelen, criminaliteit via sociale
media wordt verheerlijkt en er in het voorkomen van jonge aanwas nog veel te weinig op het
online domein wordt ingezet. Het proactief benaderen van kwetsbare jongeren die vatbaar
zijn om geronseld te worden door criminelen en hen te informeren over de daadwerkelijke
gevolgen van criminaliteit kan volgens de geïnterviewden dan ook mogelijk een bijdrage
leveren aan het voorkomen dat zij hier daadwerkelijk in verzeild raken. Bovendien wordt in de
gesprekken onderstreept dat veel van deze potentiële criminele aanwas moeilijk te bereiken
is via reguliere informatiekanalen en dat het proactief benaderen van deze doelgroep daarom
een goede mogelijkheid zou zijn om hen toch de bereiken en daarmee ook de (informatie-)
bubbel te doorbreken.
3. Creëren van algemeen bewustzijn
Naast het bereiken van slachtoffers en directe risicogroepen, komt in de interviews naar voren
dat de ontwikkeling van een dergelijk platform ook een rol kan spelen in het creëren van
algemeen bewustzijn omtrent deze problematiek (algemene preventie). Dit geldt bijvoorbeeld
voor bestuurders of professionals die mogelijk met deze problematiek te maken hebben,
maar ook voor de sociale omgeving rondom geronselde personen, zoals ouders en vrienden.
Binnen de haalbaarheidsstudie wordt aangegeven dat de aanpak van jonge aanwas in het
algemeen, en criminele uitbuiting in het bijzonder, nog in de kinderschoenen staat. Hoewel
er in de afgelopen jaren vanuit de politiek langzaamaan initiatieven worden genomen met het
doel het ronselen van kwetsbaren en minderjarigen door criminelen tegen te gaan, bestaat er
volgens de geïnterviewden nog (te) weinig maatschappelijk aandacht voor deze problematiek.
Volgens de betrokkenen kan het platform daarmee ook bijdragen aan het creëren van meer
urgentie voor en bewustwording over het bestaan van criminele uitbuiting in Nederland. In
meerdere gesprekken wordt daarbij Stichting 113 Zelfmoordpreventie als voorbeeld genoemd.
Deze stichting richt zich niet alleen op het ondersteunen van personen met suïcidale
gedachten, maar draagt ook bij aan het creëren van algemeen bewustzijn over de thematiek
en zet zich in voor het doorbreken van het taboe dat bestaat op het spreken over zelfmoord.
Dit gebeurt onder meer via het samenwerken met nieuwsredacties, zoals bijvoorbeeld NOS,
waarbij in berichten over suïcidaliteit automatisch wordt verwezen naar de stichting. Een
dergelijke samenwerking tussen het beoogde platform en nieuwsorganisaties wordt dan ook
genoemd als een goede mogelijkheid om ook meer aandacht voor de thematiek te krijgen.

4. Inzicht in aard, omvang en trends
Het vergroten van inzicht in de aard en omvang van criminele uitbuiting en jonge aanwas is een
vierde toegevoegde waarde van het platform die, met name vanuit de opsporingsorganisaties
en beleidsmakers, naar voren wordt gebracht. Voor criminele uitbuiting wordt aangeven dat er
momenteel maar weinig zicht is op de problematiek, en dat het maar de vraag is of het onder
de huidige AVG überhaupt mogelijk zal zijn om gedegen inzicht te verkrijgen in de aard en
omvang van het fenomeen, alsmede in het signaleren van nieuwe trends en ontwikkelingen.
Tegelijkertijd wordt inzicht in de problematiek van wezenlijk belang geacht. In de eerste plaats
omdat het handvatten biedt voor het ontwikkelen van beleid om het ronselen van kwetsbare
jongeren voor de criminaliteit tegen te gaan. Inzicht in wie de slachtoffers zijn en hoe en voor
welke doeleinden zij worden geronseld, geeft aanknopingspunten voor het ontwikkelen van
interventies. Daarnaast draagt gedegen inzicht in de aard van het fenomeen ook bij aan het
creëren van urgentie en daarmee aan het mobiliseren van organisaties om de aanpak van
het probleem ook te prioriteren. Diverse stakeholders die betrokken zijn bij de aanpak van
mensenhandel wijzen als voorbeeld voor het verkrijgen van zicht ook op de rapporten die
het CKM in de afgelopen jaren heeft uitgebracht over de aard en omvang van slachtoffers van
mensenhandel die op Chat met Fier komen.86
5. Kennisdeling & expertisebevordering
Een vijfde meerwaarde die vanuit de interviews naar voren komt, is dat het platform kan
bijdragen aan kennisdeling en expertisebevordering. In de gesprekken wordt aangegeven dat
er met name bij professionals die niet direct een taakstelling hebben op deze thematiek, maar
vanuit hun werkzaamheden wel in contact komen met personen die geronseld zijn, dan wel
dreigen te worden, behoefte bestaat aan informatie en een handelingskader over hoe met
deze problematiek om te gaan. Volgens deze geïnterviewden zou het platform middels het
toegankelijk maken en delen van dergelijke informatie in een belangrijke behoefte kunnen
voorzien.
6. Hulpvragers komen via het platform als slachtoffer binnen
Een laatste meerwaarde die vooral in de interviews met professionals vanuit de hulpverlening
en advocatuur naar voren komt, is dat hulpvragers die via het platform in beeld komen van
de autoriteiten, zeer waarschijnlijk op een andere manier worden gepercipieerd dan wanneer
zij zichzelf zouden melden of worden opgepakt vanwege het gedwongen plegen van een
strafbaar feit. Daarbij wordt opgemerkt dat personen die via hulpverleners van het platform
worden overgedragen waarschijnlijk veel warmer en op de juiste locatie binnenkomen, en
dit ook de kans vergroot dat hun situatie vanuit het mensenhandelperspectief zal worden
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benaderd. Volgens de betrokkenen draagt dit bij aan het creëren van vertrouwen en daarmee
het beschermen van slachtoffers van criminele uitbuiting.

5.2. Risico’s en uitdagingen
Uit paragraaf 5.1 blijkt dat de overgrote meerderheid van de stakeholders een duidelijke
meerwaarde ziet in het ontwikkelen van het voorgestelde platform. Tegelijkertijd worden in
de gesprekken ook diverse risico’s en uitdagingen genoemd. Deze kunnen worden opgedeeld
in zeven categorieën. In de interviews zijn de stakeholders ook gevraagd in hoeverre zij
mogelijkheden zien om tegemoet te komen aan de genoemde risico’s en uitdagingen. Bovendien
zijn risico’s en uitdagingen die in eerdere stakeholdergesprekken naar voren zijn gekomen, ook
ingebracht in gesprekken die op een later moment met de resterende stakeholders zijn gevoerd.
In deze paragraaf zullen de genoemde risico’s en uitdagingen worden besproken en zal, waar
mogelijk ook, worden ingegaan op manieren om deze te ondervangen.
1. Nog een meldpunt?
Voornamelijk stakeholders vanuit de hulpverlening en het maatschappelijk middenveld stelden
in het begin van de gesprekken vraagtekens over de noodzaak om een nieuw meldpunt
te creëren. In de interviews werd gewezen op het feit dat Nederland inmiddels meerdere
meldpunten rijk is en dat voorkomen moet worden dat er een wildgroei ontstaat. Tegelijkertijd,
zoals reeds genoemd in paragraaf 5.1, wordt in de interviews ook aangegeven dat er op dit
moment geen ander landelijk platform is waar de doelgroep naar toe kan, of wil, en dat met name
het online en laagdrempelige karakter van een dergelijk platform goed aansluit op de behoefte
en belevingswereld van de doelgroep. Bovendien geven diverse stakeholders aan dat andere
meldpunten, zoals de eerder genoemde Meld Misdaad Anoniem en Veilig Thuis, zich niet alleen
richten op andere thematiek, maar óók op een andere doelgroep, namelijk de sociale omgeving
rondom een slachtoffer in plaats van op het rechtstreeks bereiken en ondersteunen van het
slachtoffer zelf. Daarmee zou het beoogde platform volgens betrokkenen meer het karakter
hebben van een hulplijn dan van een meldpunt en zou het zich niet alleen qua doelgroep en
focus, maar ook op functie onderscheiden van reeds bestaande meldpunten.
In de interviews is ook gevraagd in hoeverre het noodzakelijk is om een apart online platform
op te richten of dat het ook een mogelijkheid zou zijn om het reeds bestaande Chat met Fier
hiervoor te gebruiken. Stakeholders opteren voor een hybride vorm. Zij geven diverse redenen
om te kiezen voor het ontwikkelen van een apart platform, maar wel een platform waarin de
hulpverleners, en de opgedane kennis en expertise, van de Chat met Fier kan worden benut
om online hulpverlening aan te bieden. In de eerste plaats wordt genoemd dat een op zichzelf
staand platform kan bijdragen aan het creëren van bewustwording en urgentie over het ronselen
van kwetsbare jongeren voor de criminaliteit, waarbij veelvuldig wordt gewezen naar Stichting

113 Zelfmoordpreventie. Ten tweede kan op een apart platform, in tegenstelling tot het meer
generieke platform Chat met Fier, ook kennis en informatie over het onderwerp worden gedeeld
die relevant is voor professionals die in contact komen met de doelgroep. Ten derde is het voor
het online proactief benaderen van (potentiële) slachtoffers en jonge aanwas ook belangrijk
om een platform te hebben waar zij naartoe doorverwezen kunnen worden voor informatie
en advies. Zo wordt aangegeven dat niet alle personen die vastzitten in de criminaliteit direct
behoefte hebben om in gesprek te gaan met een hulpverlener, maar dat hij of zij via het platform
juist in eerste instantie informatie en advies ontvangen. Bovendien kunnen op deze wijze
jongeren worden bereikt die vatbaar zijn om geronseld te worden met het doel te voorkomen
dat zij daadwerkelijk in de criminaliteit terechtkomen. Een laatste reden die wordt genoemd
in de focusgroepen die met jongeren gehouden zijn, is dat de huidige vormgeving van Chat
met Fier volgens hun onvoldoende aansluit op de thematiek en de doelgroep die middels het
platform beoogd wordt te bereiken. Dit geldt in het bijzonder voor jongeren die vastzitten
in de criminaliteit, maar zichzelf niet direct als slachtoffer zien of dit ook niet zijn. Zo wordt
aangegeven dat de huidige website van Chat met Fier te kindgefocust is voor deze doelgroep en
teveel ‘vrolijke kleuren’ bevat. Volgens de jongeren dient een platform dat zich specifiek richt op
jongeren binnen de criminaliteit een serieuzere uitstraling te hebben.
2. Komen slachtoffers wel?
Een tweede punt dat in veel gesprekken naar voren is gekomen, is de vraag of slachtoffers van
criminele uitbuiting en jonge aanwas wel open staan om in gesprek te gaan met een hulpverlener
om te praten over de situatie waarin zij zitten. Hoewel niet bekend is op welke schaal dit het
geval is als het platform wordt gelanceerd, zijn er bemoedigende resultaten die erop duiden dat
jongeren wel degelijk aan (gaan) kloppen. In de gesprekken met de jongeren over het platform
is gevraagd of en in hoeverre zij gebruik zouden maken van het platform indien zij zich een
dergelijke situatie zouden bevinden. Uit deze gesprekken blijkt dat een aanzienlijk deel van de
jongeren aangeeft hiervan gebruik te zullen maken. Ze geven daarbij wel aan zij dit alleen onder
een aantal voorwaarden zouden doen. In de eerste plaats moet het platform betrouwbaar zijn. Dit
betekent dat het los moet staan van de overheid, en in ieder geval van opsporingsorganisaties.
Daarbij wordt ook volledige anonimiteit van hulpzoekenden op de website als een conditie
genoemd. Het anoniem chatten met een hulpverlener zou daarbij bovendien als veiliger
en laagdrempeliger worden beschouwd dan om direct face-to-face of telefonisch contact te
hebben. De betrouwbaarheid van het platform kan ook worden vergroot door bekendheid te
creëren, bijvoorbeeld door samen te werken met bekende Nederlanders die betrokken zijn bij
de bestrijding van criminaliteit,87 maar ook door in het nieuws te komen. Ook in de focusgroep
met jongeren wordt Stichting 113 Zelfmoordpreventie als een positief voorbeeld genoemd
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van hoe vertrouwen rondom een platform kan worden gecreëerd. Ook wordt samenwerking
met een mediumplatform, zoals bijvoorbeeld NOS Stories, genoemd als mogelijkheid om aan
bekendheid, en daarmee vertrouwen, te winnen. Daarnaast zou het vertrouwen in een dergelijk
platform volgens de jongeren ook toenemen indien onderwijsinstellingen dit onder de aandacht
zouden brengen.

aangeven te worden gedwongen tot het plegen van druggerelateerde criminaliteit. Hoewel
het hierbij om relatieve kleine aantallen lijkt te gaan, is dit ongeveer even veel als het aantal
Nederlandse slachtoffers in de officiële statistieken. Bovendien richt de chat zich op dit
moment nog niet specifiek op slachtoffers van criminele uitbuiting en werkt deze nog
voornamelijk reactief van aard.

Ook in de gesprekken met de internationale hulplijnen mensenhandel blijkt dat, naast de sociale
omgeving, ook slachtoffers van criminele uitbuiting de weg naar de hulplijn weten te vinden. Dit
geldt in het bijzonder voor de Modern Slavery Helpline uit het Verenigd Koninkrijk, die in 2020
ruim tweehonderd criminele uitbuitingssituaties in beeld heeft gekregen via de hulplijn met
daarbij ruim driehonderd (mogelijke) slachtoffers.88 In ruim de helft van deze zaken betreft het
gedwongen drugscriminaliteit. Bovendien komt in het gesprek met deze organisatie naar voren
dat het aantal bezoekers over criminele uitbuiting sterk is toegenomen in de afgelopen jaren.
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat slachtoffers zelf maar deels verantwoordelijk zijn voor
de meldingen, en dat het merendeel afkomstig is vanuit community members of familieleden.
Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat de hulplijn niet beschikt over een chatfunctie, hetgeen
ervoor zorgt dat slachtoffer naar verwachting een hogere of zelfs te hoge drempel ervaren
om zelf contact te zoeken.89 Een verwachting die ook strookt met de ervaringen die reeds zijn
opgedaan bij de Chat met Fier als het gaat om de vraag of slachtoffers bereid zijn gebruik te
maken van een anonieme chat.

Uit de gesprekken blijkt dat stakeholders vanuit de aanpak ondermijnende criminaliteit het
lastig vinden om in te schatten of kwetsbare personen die vastzitten in de criminaliteit, maar
niet direct slachtoffer zijn of zich als zodanig typeren, openstaan voor de chat. Niettemin
wordt aangegeven dat, middels het proactief benaderen van de doelgroep, de kans hierop zou
toenemen. Bovendien wordt ook hier gesteld dat de chat mogelijk een goede en laagdrempelige
manier is om hier voor het eerst met een professional in gesprek te gaan. In de gesprekken met
professionals wordt wel gesteld dat het van belang is dat de woordkeuze en vormgeving op
platform goed aansluit op de doelgroep. Een voorbeeld daarbij is dat het gebruik van het woord
slachtoffer bijvoorbeeld averechts kan werken, vanwege het stigma dat eraan kleeft of omdat
de doelgroep zich hierin niet kan of wil herkennen. Er wordt dan ook voorgesteld om zowel
jongeren als ervaringsdeskundigen te betrekken bij het ontwikkelen van het platform om de
kans op het bereiken van deze doelgroep te vergroten.

Slachtoffers van criminele uitbuiting op Chat met Fier
Om inzicht te krijgen in de vraag of slachtoffers van criminele uitbuiting behoefte
hebben om te chatten met een hulpverlener over de situatie waarin zij zitten, is voor
dit haalbaarheidsonderzoek ook een quickscan uitgevoerd naar het aantal unieke
slachtoffers van deze vorm van mensenhandel dat in de afgelopen jaren op Chat met Fier
is gekomen. Hieruit blijkt dat slachtoffers al in kleine, maar toenemende, mate de weg naar
de chat hebben gevonden. In 2019 betrof het zeven slachtoffers, in 2020 ging het om 23
slachtoffers en in 2021 steeg dit door naar 54 hulpvragers.90 In vrijwel alle gevallen betreft
het Nederlandse minderjarige slachtoffers die voor het eerst over hun situatie vertellen en
88
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Het is wel mogelijk om online een melding te maken via een meldformulier, maar het is niet mogelijk
om direct te chatten met medewerkers of hulpverleners van de Modern Slavery Helpline. Zie: https://
www.modernslaveryhelpline.org/report (laatst geraadpleegd 22 december 2021).
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Schriftelijke informatie van medewerker van Fier, d.d. 18 januari 2022. De hulpvragers voor 2022 zijn
nog niet geanalyseerd, waardoor niet het onderscheid kan worden gemaakt tussen slachtoffers en
personen uit de sociale omgeving van het slachtoffer.

3. Warme overdracht cruciaal voor succes
Vanuit de stakeholders wordt gewezen op het feit dat het voor het succes van het platform
cruciaal is om slachtoffers of kwetsbare criminelen die gemotiveerd zijn om te stoppen zo
warm mogelijk over te dragen richting een lokale of regionale professional. Meermaals wordt
er op gehamerd dat het louter aandragen van een adres of de naam van een organisatie die
hen kan helpen onvoldoende is. Hoe specifieker de overdracht, hoe groter de kans op succes.
Aangegeven wordt dat het goed zou zijn wanneer hulpzoekenden direct worden gekoppeld aan
professionals die zij kunnen bellen óf dat de mogelijkheid wordt gecreëerd dat professionals
zelf contact kunnen opnemen met de hulvragers. De stakeholders wijzen daarbij op het belang
van goede inbedding en afspraken met regionale en lokale professionals die handen en voeten
kunnen geven aan het ondersteunen van hulpvragers die zich melden op het te ontwikkelen
platform.
Uit de interviews blijkt dat er voor criminele uitbuiting enkele organisaties zijn die een
spilfunctie kunnen innemen bij de overdracht en het ondersteunen van slachtoffers. Zo wordt
er voor de strafrechtelijke aanpak van de daders en het beschermen van slachtoffers gewezen
naar de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie, het
politieonderdeel dat verantwoordelijk is voor de bestrijding van mensenhandel. Voor slachtoffers
die niet direct met de politie in gesprek willen over hun situatie wordt gewezen op de rol van de
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zorgcoördinatoren als professional om naar door te verwijzen. Zorgcoördinatoren hebben goed
overzicht van het hulp- en zorgaanbod in de regio waarin zij actief zijn en hebben korte lijntjes
met de politie. Tot slot wordt gewezen op de rol van lokale- en regionale zorgaanbieders die zich
richten op de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. In het bijzonder wordt daarbij
de organisatie Sterk Huis genoemd, de organisatie die zich reeds richt op de hulpverlening
aan slachtoffers van criminele uitbuiting. In gesprekken met de politie en zorgcoördinatoren
mensenhandel komt naar voren dat zij in beginsel open staan om samen te werken met het
platform en de slachtoffers te ondersteunen indien zij daar behoefte aan hebben. Sinds kort
is het bij Chat met Fier ook mogelijk om, met toestemming van hulpvragers die op de chat
komen, ook externe professionals, zoals bijvoorbeeld de politie of zorgcoördinatoren, online
uit te nodigen in de chatgesprekken, waarmee de drempel voor een slachtoffer om met een
professional in gesprek te gaan nog lager wordt en de kans op een warme overdracht groter.
Voor kwetsbare personen die vastzitten in de criminaliteit en hiermee willen stoppen, bestaat een
uiteenlopender beeld van professionals en organisaties waarnaar kan worden doorverwezen. Dit
heeft ermee te maken dat het veld volop in ontwikkeling is en er hierdoor regionale verschillen
bestaan. Desondanks wordt ook hier gewezen op een aantal organisaties die een spilfunctie
kunnen innemen op regionaal niveau. Zo wordt gewezen op de Zorg- en Veiligheidshuizen,
die reeds een landelijk dekkende structuur hebben en op professionals die zitting hebben in
de RIEC’s. Daarnaast wordt er gewezen op diverse ondersteuningsprogramma’s die onlangs
in diverse gemeenten van start zijn gegaan, zoals bijvoorbeeld Straatwaarde(n) (Utrecht) en
Weerbare Mensen, Weerbare Wijken (Amsterdam). In de gesprekken wordt benadrukt dat met
name bij kwetsbare personen binnen de criminaliteit veelal sprake is van maatwerk en dat er

4. Kan het platform voldoen aan de wensen van hulpvragers?
Een vierde punt dat genoemd wordt door diverse stakeholders, heeft betrekking op de vraag
of en in hoeverre hulpverleners kunnen voldoen aan de wensen die hulpvragers op de chat
hebben. Uit de interviews blijkt deze uitdaging met name te spelen voor kwetsbare jongeren
die vastzitten in de criminaliteit, maar waarbij geen duidelijke signalen van mensenhandel
zijn. Voor slachtoffers van criminele uitbuiting geldt namelijk, in tegenstelling tot nietslachtoffers, dat zij van vanwege hun uitbuitingssituatie sneller aanspraak kunnen maken op
bepaalde voorzieningen en beschermingsmaatregelen. Desondanks gaat het hier ook om een
groep die op dit moment nog vrijwel niet in beeld is en waar de (zorg)vraag mogelijk anders is
dan slachtoffers van mensenhandel die op dit moment al wel in beeld komen. Zo wordt erop
gewezen dat, gezien het hier gaat om personen die een strafbaar feit hebben moeten plegen,
de vraag naar juridisch advies mogelijk groter is dan bij slachtoffers van andere vormen van
mensenhandel (zie hierover ook paragraaf 5.3)

daarom een belangrijke rol is weggelegd voor een kwartiermaker die de samenwerking aanjaagt
en zich richt op het creëren van operationeel en bestuurlijk draagvlak en de juiste instanties en
organisaties identificeert ten behoeve van de samenwerking.

hulpverlener van de chat kunnen worden beantwoord. Stakeholders geven daarbij aan dat het
belangrijk is om eerlijk te zijn richting de hulpvrager over hetgeen de chat kan bieden, namelijk
het verzorgen van een warme overdracht tussen hulpvragers en helpende instanties, maar dat
hulpverleners verder geen beloften dienen te maken waarover zij zelf geen zeggenschap hebben.
Indien de hulpverlener dit toch zou doen, is het mogelijke effect daarvan dat hulpvragers hun
vertrouwen in hulpinstanties (verder) verliezen en vervolgens nog moeilijker te bereiken zijn.
Een belangrijk punt dat enerzijds onderwerp moet zijn van toekomstige samenwerkingen en
anderzijds verwerkt wordt in de online hulpverleningsmethodiek specifiek voor deze groep.

Tot slot wordt ook gewezen op het belang van een warme online overdracht van slachtoffers. Zo
kan het voorkomen dat slachtoffers van andere geweldsmisdrijven of met andere hulpvragen op
het platform komen. Tegelijkertijd kan het andersom ook voorkomen, namelijk dat slachtoffers
van criminele uitbuiting hulp zoeken bij een meldpunt dat zich niet direct op deze doelgroep
richt. In dat geval zou het ook goed zijn wanneer dit meldpunt het slachtoffer zou wijzen op
het bestaan van het beoogde platform. Deze samenwerking vindt reed plaats bij slachtoffers
van seksueel misbruik, waarbij Chat met Fier, Centra Seksueel Geweld en Help Wanted actief
samenwerken en slachtoffers ondersteunen en doorverwijzen en op die manier hun krachten
bundelen.91
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Zie: https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/strijd-online-seksueel-misbruik-jongeren/.

Vooral in gesprekken met stakeholders die betrokken zijn bij ondersteuningsprogramma’s
voor (jeugd)criminelen wordt aangegeven dat het voorkomt dat zij wensen en voorwaarden
hebben die niet altijd realistisch zijn of waarover de hulpverleners op de chat geen toezeggingen
kunnen doen. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat jongeren die willen stoppen met criminaliteit
huisvesting willen en behoeven, omdat de locatie waar zij wonen te veel verweven is met het
criminele milieu waarin zij zich begeven en dat het risico op terugval daarom te groot is. Ook
vragen zij soms aan justitie af te zien van strafvervolging voor delicten die zij hebben gepleegd. In
de gesprekken wordt aangegeven dat dit vragen zijn die maatwerk vereisen en die niet door een

5. Veiligheid
Ook het thema veiligheid wordt in aantal gesprekken genoemd als een mogelijk risico. Dit kan in
eerste instantie gaan om de veiligheid van de hulpvrager die op de chat komt. In de interviews wordt
erop gewezen dat het stoppen met het plegen van criminele delicten of het verlaten van criminele
organisaties niet altijd zonder gevaar is. Ook wanneer het duidelijk wordt dat personen gebruik
hebben gemaakt van de chat, kan dat dit risico’s opleveren voor de veiligheid van hulpvragers.
Om die reden is het in de eerste plaats van belang dat personen volledig anoniem zijn op de chat,
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tenzij zij er zelf voor kiezen om hun identiteit te openbaren. In geval van het laatste is het belangrijk dat alleen de
hulpverlener die direct betrokken is bij de ondersteuning van de hulvrager inzicht heeft in de persoonsgegevens
en dat gegevens in lijn met de AVG worden verwerkt, gedeeld en bewaard. De werkwijze en de protocollen kunnen,
waar nodig, bijvoorbeeld onderworpen worden aan een DPIA en een externe audit. Daarnaast is het belangrijk dat er
vanuit de hulpverlener ook actief wordt nagedacht over veiligheidsplanning bij hulpvragers en dat dit punt ook altijd
dient te worden meegenomen in een gesprek tussen hulpverlener en hulpvrager en tijdens de overdracht tussen de
hulpverlener achter de chat en de organisatie aan wie overgedragen wordt.
Veiligheid kan daarentegen ook betrekking hebben op de medewerkers van het online platform. In enkele gesprekken
wordt gewezen op de mogelijkheid dat criminele organisaties hun pijlen richten op het platform indien dit succesvol
is in het ondersteunen van hulpvragers. Dit is zeker het geval wanneer hulpvragers via het platform in contact
komen met de politie en informatie met hen delen. Het is volgens de stakeholders om die reden belangrijk om naast
het nemen van veiligheidsmaatregelen met betrekking tot medewerkers van het platforms, ook heldere afspraken te
hebben over hoe om te gaan met situatie waarbij sprake is van dreigend gevaar.
6. Conflict van plichten
Voortbouwend op het voorgaande punt geven met name professionals die werkzaam zijn voor een opsporingsinstantie,
aan vragen te hebben over hoe om te gaan met (het doorbreken van) de anonimiteit van slachtoffers wanneer zij zich
in een zeer onveilige situatie bevinden en wanneer het om (zware) criminele feiten gaat. Hoewel in het kader van
het opbouwen van vertrouwen en laagdrempeligheid het belang van anonimiteit wordt onderstreept, benadrukken
zij daarbij ook het belang dat slachtoffers waarbij een groot veiligheidsrisico bestaat voor het slachtoffer en/of de
samenleving de anonimiteit kan worden doorbroken. Hiertoe dient een duidelijk protocol voor neergelegd te worden.
7. Uitweg voor zware criminelen
Een laatste risico dat in één gesprek naar voren komt, is dat zware criminelen mogelijk gebruik zullen maken van
het platform om aan strafvervolging te ontkomen. Diverse andere stakeholders zien dit echter niet als een risico. De
laatste groep geeft aan dat echt zware criminelen daarvoor andere mogelijkheden zullen aanwenden, en dat een
platform volgens hen niet de meest voor de hand liggende optie zou zijn. Daarnaast ondersteunen de hulpverleners
van de chat ook alleen bij het leggen van contact en het opbouwen van vertrouwen tussen hulpverlening, opsporing
of andere professionals en de eventuele hulpvragers. De beslissing om al dan niet over te gaan tot een strafrechtelijk
onderzoek ligt vanzelfsprekend niet bij de hulpverleners van het platform.

5.3. Verbetersuggesties
Tot slot zijn tijdens de stakeholdergesprekken ook een aantal verbetersuggesties naar voren gekomen. De belangrijkste
daarvan is, zoals reeds besproken in de inleiding van dit hoofdstuk, om de focus van het oorspronkelijke platform, dat
alleen gericht is op slachtoffers van criminele uitbuiting, te verbreden naar kwetsbare personen die vastzitten in de
criminaliteit en hulp en ondersteuning nodig hebben om hieruit te komen. Naast deze verbetersuggestie, kunnen
nog drie andere suggesties uit de gesprekken worden gedestilleerd.
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1. Aanwezig op en bereikbaar via sociale media
Tijdens de interviews wordt vanuit diverse stakeholders ook aangeven om de mogelijkheid
te creëren dat hulpzoekenden ook direct via sociale media, zoals bijvoorbeeld Snapchat en
Instagram, kunnen chatten met hulpverleners van het platform. Deze wijze is volgens hen
nog laagdrempeliger en toegankelijker dan wanneer dit alleen via de website van het platform
kan. Bovendien zouden deze sociale media applicaties ook gebruikt kunnen worden als online
locaties waar bekendheid over het platform wordt gegenereerd, waardoor het volgens de
stakeholders ook logisch zou zijn wanneer hulpzoekenden direct via deze applicaties in gesprek
kunnen gaan met een hulpverlener.
2. Betrekken advocatuur
In diverse gesprekken is ook aangeven de mogelijkheid te creëren om de personen die
slachtoffer zijn van criminele uitbuiting en/of willen stoppen met de criminaliteit in connectie
te brengen met een strafrechtadvocaat, zodat ze in gesprek kunnen gaan over hun (juridische)
situatie. In de eerste plaats omdat deze doelgroep behoefte kan hebben aan specifieke expertise
en daarnaast mogelijk meer vertrouwen heeft in een advocaat dan in een hulpverlener op
dit terrein. Daarmee zou het kunnen bijdragen aan de betrouwbaarheid. Anderzijds omdat
een advocaat hen ook kan adviseren en informeren over het traject dat hen te wachten staat
indien zij met de criminaliteit willen stoppen. Aangezien dit punt in meerdere gesprekken is
genoemd, is op basis daarvan ook een gesprek aangegaan met een advocaat verbonden aan
de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocatuur (NVJA) om te bezien in hoeverre het
mogelijk is om de advocatuur ook aan het beoogde platform te verbinden. Uit dit gesprek is naar
voren gekomen dat de advocatuur hier in beginsel niet onwelwillend tegenover staat en dat
dergelijke samenwerkingen ook op andere terreinen plaatsvinden. Bovendien is aangegeven
dat dit niet op gespannen voet hoeft te staan met de anonimiteit die hulpvragers op het platform
hebben, aangezien gesprekken tussen een advocaat en client altijd vertrouwelijk zijn, en een
eerste oriëntatiegesprek ook anoniem kan worden gevoerd.
3. Betrekken ervaringsdeskundigen
Een laatste verbeterpunt dat naar voren komt, betreft het betrekken van ervaringsdeskundigen
bij het opzetten en vormgeven van het platform. Daarbij wordt aangegeven dat
ervaringsdeskundigen goede input (kunnen) geven op de woordkeuze en vormgeving met
betrekking tot het platform. Daarnaast kunnen ze wellicht zitting nemen in een adviesorgaan,
waarmee op gezette tijden in gesprek kan worden gegaan over de koers van het platform.

5.4. Resumé en advies
Uit de interviews die in het kader van het haalbaarheidsonderzoek zijn gevoerd, komt naar voren
dat de stakeholders een duidelijke meerwaarde zien in het beoogde platform als het gaat om de

preventie, signalering en bescherming van (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting.
De problematiek is immers groot en het zicht is minimaal. Dat vraagt derhalve om innovatieve
interventies. Zij benadrukken daarbij wel de focus en daarmee de doelgroep van het platform
te verbreden van (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting naar een bredere doelgroep
kwetsbare personen die geronseld zijn, of dreigen te worden, voor het plegen van strafbare
feiten, en hulp willen en behoeven om hieruit te komen (jonge aanwas).
Het platform biedt volgens de stakeholders een unieke mogelijkheid voor deze doelgroep
om op een laagdrempelige manier, namelijk anoniem, online en met een hulpverlener, in
gesprek te gaan over de situatie waarin zij zich bevinden. Het proactief online benaderen van
de doelgroep, middels online outreach, vergroot daarbij de kans dat slachtoffers die zichzelf
mogelijk niet als zodanig typeren, toch informatie ontvangen die kan bijdragen aan het creëren
van dit zelfinzicht en hen beweegt richting hulp en ondersteuning. Daarnaast draagt het online
benaderen van personen ook bij aan het feit dat personen die kwetsbaar zijn om geronseld
te worden, gedegen en afgestemde informatie ontvangen over de realiteit van criminaliteit
hetgeen kan bijdragen aan het voorkomen dat zij ook daadwerkelijk, al dan niet gedwongen, in
de criminaliteit terechtkomen. Tot slot kan het platform in een belangrijke informatiebehoefte
voorzien middels het delen en bevorderen van kennis en expertise op het terrein van criminele
uitbuiting en ondermijning onder de doelgroep, de sociale omgeving van slachtoffers alsmede
binnen het (werk)veld.
Hoewel de stakeholders aangeven een meerwaarde in het platform te zien, worden er ook
diverse risico’s en uitdagingen gesignaleerd. Deze richten zich met name op de vraag in
hoeverre slachtoffers van het platform gebruik zullen maken, de samenwerking met externe
stakeholders en op het kunnen voldoen aan de hulpvraag van de hulpvragers die zich wenden
tot het platform. Het is de verwachting dat een groot deel van deze risico’s en uitdagingen in de
praktijk kunnen worden ondervangen. Bovendien hebben reeds diverse belangrijke stakeholders
uitgesproken positief te staan tegenover samenwerking met het platform. Hoewel het onderzoek
geen uitsluitsel kan geven over de vraag op welke schaal kwetsbare personen die geronseld zijn,
of dreigen te worden, voor het plegen van strafbare feiten, van de chat gebruik zullen maken,
geeft het onderzoek, op basis van gesprekken met internationale hulplijnen, de interviews en
een quickscan naar de bezoekers op Chat met Fier, aanleiding hierover optimistisch te zijn.

Het advies:
Op basis van de huidige kennis in combinatie met de gesprekken die in het kader van dit
haalbaarheidsonderzoek zijn gevoerd, wordt geadviseerd een tweejarige pilot uit te voeren
waarin het platform wordt ontwikkeld en getoetst op praktische meerwaarde, waarbij de pilot
ook wordt voorzien van een gedegen evaluatie- en monitoringstraject.

6. BEGROTING EN
RANDVOORWAARDEN
Uit vorige hoofdstuk komt naar voren dat het opzetten van een platform dat zich richt op het
informeren, bereiken en ondersteunen van slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare
personen die geronseld zijn, of dreigen te worden, door criminelen een voorname bijdrage
kan leveren aan het voorkomen en beschermen van slachtoffers en jonge aanwas. In het
kader van dit haalbaarheidsonderzoek wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de benodigde
randvoorwaarden die aanwezig dienen te zijn voor het praktisch realiseren van het voorgestelde
platform. In paragaaf 6.1 staan de institutionele randvoorwaarden centraal. Hieronder worden de
voorwaarden en benodigdheden verstaan die een organisatie nodig heeft voor het ontwikkelen
van een platform, waaronder kennis, capaciteit en middelen. In paragraaf 6.2 is de begroting
voor het realiseren van een online platform opgenomen, welke is voorzien van een specificatie
van de kosten.

6.1. Institutionele randvoorwaarden
Voor het succesvol realiseren van het platform zijn zeven institutionele randvoorwaarden van
belang. Deze randvoorwaarden worden in deze paragraaf besproken.
1. Capaciteit
Het oprichten van het platform vraagt in de eerste plaats om (een uitbreiding van) capaciteit.
Dit geldt allereerst ten aanzien van Chat met Fier, en geldt zowel voor de front office als de
back office van de chat. Met betrekking tot de front officie zal vanwege het openstellen van
de hulpverleningschat voor kwetsbare personen die geronseld zijn, of dreigen te worden, voor
het plegen van strafbare feiten en het proactief online benaderen van deze groep, het aantal
hulpvragers dat gebruik maakt van de chat toenemen. Dit houdt automatisch in dat ook meer
gesprekken zullen worden gevoerd vanuit de hulpverlening en hiervoor zowel met betrekking
tot de bereikbaarheid van de chat als de geboden hulpverlening capaciteit nodig is. Om hoeveel
meer gesprekken dit zal gaan, is op voorhand uiteraard niet exact te voorspellen. Op dit moment
gaan jaarlijks ongeveer 14.000 bezoekers online in gesprek met een hulpverlener van Chat
met Fier, die tezamen goed zijn voor meer dan 15.000 uur aan gesprekken. Wanneer specifiek
wordt gekeken naar het aantal hulpvragers rondom het thema mensenhandel waren dat er in
2020 en 2019 respectievelijk 36492 en 34893. Daarbij dient te worden opgemerkt dat veel van de
hulpvragers meerdere gesprekken voeren. Bovendien worden slachtoffers van deze vorm van
geweld momenteel (nog) niet proactief benaderd, zoals wel de bedoeling is bij de doelgroep van
het beoogde platform.
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Het betrof hierbij 283 unieke gesprekken waarbij het daadwerkelijk over mensenhandel ging.
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Het betrof hierbij 299 unieke gesprekken waarbij het daadwerkelijk over mensenhandel ging.
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Daarnaast is het ook van belang dat de back office van Chat met Fier wordt versterkt. Naast
het voeren van online chatgesprekken zijn de hulpverleners namelijk ook verantwoordelijk
voor het realiseren van een warme overdracht van individuele hulpvragers richting lokale
of regionale professionals. Daarnaast bespreken zij de meer complexe zaken van cliënten
binnen het zogeheten multidisciplinair overleg om te bezien op welke wijze zij deze het best
kunnen ondersteunen en welke interventies dienen te worden toegepast. Tot slot is de backoffice verantwoordelijk voor supervisie en intervisietrajecten, opdat de kwaliteit van de online
hulpverlening hoog blijft.
Hulpvragers op Chat met Fier
Bij Fier komen per jaar ongeveer 14.000 personen op de digitale hulpverleningsfunctie
Chat met Fier en worden meer dan 23.000 chatgesprekken gevoerd. Deze (anonieme)
gesprekken gaan met name over problemen die bezoekers ervaren in het domein van
geweld in afhankelijkheidsrelaties. De drempel om over deze onderwerpen te praten
is hoog. In veel gevallen vertellen de bezoekers op de chat voor de eerste keer over de
problematiek waarmee zij worstelen (first disclosure), hebben ze last van traumaklachten
en speelt er onveiligheid. De medewerkers van de chat zijn professioneel getrainde – en
BIG-geregistreerde - HBO-hulpverleners en werkzaam bij Fier. Ze hebben veel kennis
en ervaring op het gebied van (online) hulpverlening bij misbruik, geweld en uitbuiting.
Chat met Fier werkt samen met off- en online partners, zoals: Kindertelefoon, politie,
Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld (CSG), NOC*NSF, helpwanted.nl en 113-online.
Naast de uitbreiding van capaciteit bij Chat met Fier, is het voor het succes van het beoogde
platform ook belangrijk dat er een kwartiermaker wordt aangesteld die de opbouw van het platform
coördineert, de visie uitdraagt en actief de verbinding en samenwerking zoekt met regionale en
lokale samenwerkingspartners en het platform. Ook zal deze een belangrijke rol spelen bij het
voorzien van het platform van kennis en informatie rondom de onderwerpen. Op de rol van de
kwartiermaker zal verder worden ingegaan onder punt 3 van deze paragraaf en in paragraaf 6.2.
2. Expertiseontwikkeling
Naast de te verwachten toename in het aantal hulpvragers die via het platform in gesprek zullen
gaan met een hulpverlener van Chat met Fier, is er ook sprake van een nieuwe doelgroep die
met het platform wordt bereikt. Hoewel er overlap is met de huidige hulpvragers, zal een nieuwe
doelgroep ook betekenen dat er specifieke expertise ontwikkeld moet worden met betrekking
tot de gesprekstechniek en de ondersteuning. Dit heeft als gevolg dat enerzijds dient te worden
bezien in hoeverre de huidige methoden die gehanteerd worden ook effectief zijn voor het
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ondersteunen en uit de anonimiteit halen van hulpvragers die met deze problematiek te kampen
hebben en anderzijds de hulpverleners die deze doelgroep middels de chat gaan ondersteunen
ook worden getraind in deze methoden.
Online ondersteuning van slachtoffers door Chat met Fier
Chat met Fier werkt vanuit de zelfregie van het slachtoffer. Hoewel slachtoffers op eigen
initiatief naar de chat komen, zitten zij vaak met vragen over de situatie van geweld waarin
zij zich bevinden, in hoeverre dit ‘normaal’ is en of zij wel slachtoffer zijn. Daarnaast
is het voor bezoekers ook niet altijd helder wat hun doel is van het contact. Vanwege
deze reden heeft de Chat met Fier een zogeheten ‘onthullingstechniek’ ontwikkeld die
hulpverleners helpt bij het openbaren van het verhaal van de bezoeker op de chat en de
hulpvraag die hij of zij heeft. Vanuit de onthulling van een slachtoffer kan de hulpverlener
vervolgens een langer (anoniem) hulpverleningsproces aangaan, waarbij een breed scala
aan interventies online kan worden toegepast, waaronder psycho-educatie, interventies
gericht op het bewerkstelligen van (meer) veiligheid en het verkleinen van risico’s op
geweld, stabiliserende en zelfregulerende interventies, emotieregulatie en het omgaan
met angst en zelfbeschadigend gedrag.

van overzicht en verbinding. In sommige regio’s en steden bestaan reeds veelbelovende initiatieven,
terwijl andere gebieden zich nog in de oriënterende fase bevinden. In de studie zijn diverse mogelijke
samenwerkingspartners benoemd die een centrale rol kunnen spelen in het ondersteunen van
personen die via de chat hulp zoeken om uit de criminaliteit te komen, zoals de RIEC’S, de Zorgen Veiligheidshuizen en diverse lokale projecten. Tegelijk zal het hier in de praktijk vaak gaan om
maatwerk.
Voor het succes van het platform is het van belang om actief de verbinding te zoeken met regionale
en lokale stakeholders die een rol kunnen spelen bij het ondersteunen van hulpzoekenden die
via het platform in beeld komen. Voor slachtoffers van criminele uitbuiting zal dit betekenen om
de welwillendheid die gedurende dit haalbaarheidsonderzoek is geuit om te zetten in concrete
samenwerkingsafspraken. Met betrekking tot het onderwerp jonge aanwas betekent dit vooraleer
het creëren van bestuurlijk en operationeel draagvlak in de regio’s. Daaropvolgend zal ook met deze
organisaties tot samenwerkingsafspraken moeten worden gekomen. Om hiertoe te komen is het
daarom belangrijk dat aan het platform een kwartiermaker is verbonden die actief deze samenwerking
najaagt en inzet op het creëren van bestuurlijk en operationeel draagvlak.

Vanwege de grote oververtegenwoordiging van het aantal kwetsbare jongeren dat vastzit in de
criminaliteit en waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking (lvb), is het van belang dat
ook specifiek aandacht komt voor hoe om te gaan met deze specifieke doelgroep bij het online
ondersteunen. Daarbij is het vanzelfsprekend de bedoeling om niet het wiel opnieuw uit te vinden,

4. Veiligheid
Een andere punt dat uit dit haalbaarheidsonderzoek naar voren komt betreft de veiligheid, zowel
van de hulpvragers die gebruik maken van het platform als de personen die verbonden zijn aan het
platform of de hulpverleningschat zelf. Voor de medewerker van het platform is het daarom van belang
dat een preventief veiligheidsbeleid wordt opgesteld waarin wordt opgenomen welke maatregelen

maar gebruik te maken van reeds ontwikkelde kennis. Daarvoor kan ook worden aangesloten op de
kennis die verzameld wordt binnen het bredere project dat Noord-Holland Samen Veilig uitvoert naar
slachtoffers van criminele uitbuiting waarbij sprake is van een lvb.

worden genomen om de kans op eventuele dreigingen vanuit het criminele circuit te minimaliseren.
Daarnaast dienen met de politie afspraken te worden gemaakt hoe om te gaan met situaties waarin de
veiligheid van personen verbonden aan het platform mogelijk in het geding is.

3. Kwartiermaker voor creëren draagvlak en verbinding
Voor het succesvol lanceren van het platform is het tevens van belang dat een kwartiermaker wordt
aangesteld die de verbinding zoekt met lokale en regionale stakeholders die opvolging kunnen geven
aan de hulvragers op het platform. Hoofdstuk 5 laat immers zien dat dit een belangrijke voorwaarde
is voor het succes van het platform. Uit het onderzoek blijkt dat de samenwerkingspartners die op het
terrein van criminele uitbuiting benodigd zijn op dit moment in beeld zijn. Centrale spelers hierin zijn
de zorgcoördinatoren mensenhandel, de AVIM’s en de regionale hulpverleningsinstanties. Bovendien
is in de interviews die voor deze haalbaarheidsstudie zijn gehouden door de betreffende stakeholders
aangegeven dat zij in principe welwillend staan tegenover samenwerking met het platform.

In het kader van het garanderen van de veiligheid voor hulpvragers die op het platform komen, dienen
ook maatregelen genomen te worden. Daarbij speelt met name de vraag wanneer een hulpverlener
een melding mag maken over een slachtoffer waarbij de veiligheid in het geding is. Chat met Fier
heeft hierover reeds getoetste protocollen opgesteld hoe om te gaan bij slachtoffer voor breed geweld
binnen afhankelijkheidsrelaties. Dergelijke besluiten worden gezamenlijk getoetst en opgepakt met
Veilig Thuis, politie, betrokken hulpverlening. Met de uitbreiding van de chat naar een nieuwe groep
van hulpvragers is het echter belangrijk om te bezien of deze werkwijze ook passend is voor deze
doelgroep passend zijn of dat hier aanpassingen benodigd zijn. Het is daarvoor van belang om vanuit
dat licht de huidige werkwijze door een onafhankelijke partij te laten toetsen. Tot slot dient in het kader
van de veiligheid voor hulpvragers ook te worden nagedacht over de mogelijkheid tot het creëren van
een escalatiemodel, waarbij een hulpvrager, en indien nodig, ook zijn of haar omgeving tijdelijk in een
veilige omgeving kan worden ondergebracht.

Het krachtenveld dat zich bezighoudt met het voorkomen van jonge aanwas is een veld dat op dit
moment volop in beweging is en waar derhalve geïnvesteerd dient te worden voor het verkrijgen
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In het kader van het garanderen van de veiligheid voor hulpvragers die op het platform komen
dienen ook maatregelen genomen te worden. Daarbij speelt met name de vraag wanneer het voor
een hulpverlener gerechtvaardigd is om een melding te maken over een slachtoffer waarbij de
veiligheid in het geding is. Chat met Fier heeft reeds getoetste protocollen opgesteld hoe om te
gaan bij slachtoffer van breed geweld binnen afhankelijkheidsrelaties. Met de uitbreiding van de
chat naar een nieuwe groep van hulpvragers is het van belang om te bekijken of hier aanpassingen
nodig zijn. Het is daarvoor van belang om vanuit dat licht de huidige werkwijze door een
onafhankelijke partij te laten toetsen. Tot slot dient in het kader van de veiligheid voor hulpvragers
ook te worden nagedacht over de mogelijkheid tot het creëren van een escalatiemodel, waarbij
een hulpvrager, en indien nodig, ook zijn of haar omgeving tijdelijk in een veilige omgeving kan
worden ondergebracht.
5. Privacy van bezoekers platform
In aanvulling op het voorgaande punt is het van belang dat wordt onderzocht in hoeverre er een
Data Protection Impact Assesment (DPIA) nodig is voor het platform. Een DPIA is een instrument
om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en om vervolgens
maatregelen te nemen om de risico’s die uit de DPIA naar voren komen te minimaliseren. In de
DPIA wordt aangegeven welke bijzondere persoonsgegevens mogelijk verzameld worden, wie
hiertoe toegang heeft, met wie en onder welke voorwaarden deze mogen worden gedeeld en
wanneer en hoe deze gegevens worden vernietigd. Indien een DPIA dient te worden ontwikkeld is
het van belang dat deze wordt getoetst door een onafhankelijke organisatie.
6. Communicatie cruciaal
Uit het haalbaarheidsonderzoek komt naar voren dat het genereren van bekendheid voor platform
niet kan worden onderschat. Het draagt niet alleen bij aan de kans om gevonden te worden door de
doelgroep, ook heeft het volgens de stakeholders een direct positief effect op de betrouwbaarheid
van en vertrouwen in het platform. Bovendien draagt bekendheid ook bij aan het creëren van
bewustwording over het fenomeen en daarmee aan algemene preventie. In het kader van het laatste
wordt dan ook veelvuldig gewezen op Stichting 113 Zelfmoordpreventie.
Vanwege het belang van communicatie is het daarom nodig dat het platform ook voorzien wordt
van voldoende communicatiemiddelen om op die manier bekendheid voor het platform te kunnen
genereren. Daarbij dient enerzijds te worden gedacht aan campagnes, bijvoorbeeld middels het
betrekken van bekende Nederlanders of ervaringsdeskundigen. Anderzijds dient vanuit het platform
ook de verbinding te worden gezocht met mediapartners en dienen de werkzaamheden van het
platform actief te worden uitgedragen via (sociale) media. Daarbij hoort het laten zien van het zicht
op de problematiek dat het platform genereert middels het onderzoek naar de achtergrond van de
hulpvragers die op de chat komen.

Tot slot geldt dat daarbij ook goed moet worden gekeken hoe de doelgroep het meest effectief kan
worden bereikt, waarbij ook in dit geval specifiek aandacht moet zijn voor personen met een lvb die
kwetsbaar zijn om geronseld te worden door criminelen.
7. Procesevaluatie en effectmeting
Tot slot is het van belang om het effect van de voorgestelde pilot te monitoren en evalueren. Meten is
immers weten wat te doen. In het eerste jaar zal om die reden een procesevaluatie plaatsvinden, waarin
wordt ingegaan op de vraag of de werkwijze en structuur van het platform aansluit op de beoogde
doelstellingen en welke aanpassingen er mogelijk nodig zijn om hierin (nog) beter te voorzien. In het
tweede jaar zal een effectmeting plaatsvinden waarin wordt ingegaan op het effect van het platform
in het voorkomen, signaleren en beschermen van slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare
personen in de criminaliteit, en zal ook worden ingegaan op de vraag hoe het platform, indien de
pilot succesvol blijkt, in de toekomst kan worden geborgd. Met het oog op het creëren van zicht
op en inzicht in de problematiek zal in beide jaren daarnaast een quickscan worden gepubliceerd
waarin beknopt wordt ingegaan op het aantal bezoekers dat via het platform in gesprek gaat met een
hulpverlener en welke problematiek in deze gesprekken centraal staat.

6.2 Financiële randvoorwaarden
In deze paragraaf volgt de begroting die benodigd is voor het realiseren van het platform. Hiervoor
is een scheiding gemaakt tussen de kosten die voor het eerste jaar gelden, het zogeheten opstartjaar,
en de kosten die verwacht worden voor het tweede, en de daaropvolgende, jaren. Zoals uit Figuur
1 blijkt bedragen de te verwachten kosten voor het opstartjaar €291.220 euro. Hierbij is de €20.000
die is toebedeeld vanuit het Aanjaagteam Ondermijning voor het vormgeven van de website reeds
verrekend. Voor het tweede jaar is een begroting van €296.220 euro benodigd (Figuur 2). In het
navolgende volgt een toelichting op de kostenposten die in de begroting zijn opgenomen.
Opzetten en vormgeven portal
Met het opzetten van het platform wordt gedoeld op het opzetten en realiseren van de website
waar hulpvragers voor informatie en ondersteuning, maar ook professionals die op zoek zijn naar
informatie over deze thematiek, naar toe kunnen. De kosten voor het bouwen van de website, alsmede
dit voorzien van informatie over de thematiek de verbinding met Chat met Fier en zorg dragen dat de
website ook gemakkelijk via zoekmachines gevonden worden (SEO), zijn beraamd op €20.000. Dit
bedrag is reeds door het Aanjaagteam Ondermijning voldaan.
Beschikbaarheid chat/online hulpverlening
Een belangrijke pijler van het platform is dat hulpvragers via de chat in gesprek kunnen met een
gespecialiseerde hbo-opgeleide hulpverlener die hen ondersteunt, adviseert en uit de anonimiteit
haalt en richting ondersteuning en bescherming beweegt. De hulpverlener staat niet alleen de
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bezoekers van chat te woord, maar is gespecialiseerd in het bieden van online hulpverlening, biedt
maatwerk en verzorgt de warme overdracht richting lokale en regionale stakeholders. Bovendien
sluit de hulpverlener ook aan bij het multidisciplinair overleg (MDO) waarin borging is van o.a. BIGgeregistreerde behandelaren, een teamleider en een traumaexpert. De kosten hiervoor worden in het
eerste jaar beraamd op €50.000. Gezien de verwachting is dat het aantal hulpvragers in het tweede jaar
zal toenemen als gevolg van de bekendheid van het platform, en daarmee ook het aantal cliënten dat
wordt ingebracht in het MDO en/of wordt overgedragen aan een externe organisatie, wordt dit in het
tweede jaar verhoogd naar €80.000.
Voor deze kosten kan bovendien gebruik worden gemaakt van de techniek achter Chat met Fier, zodat
geen geheel nieuwe chat hoeft te worden ontwikkeld. Dit geldt ook voor de kennis die het platform in
meer dan tien jaar heeft ontwikkeld over het veilig online ondersteunen van slachtoffers van geweld
binnen afhankelijkheidsrelaties evenals het grote netwerk dat de chat heeft opgebouwd met zowel
analoge als digitale stakeholders.
Kwartiermaker
De kwartiermaker is het eerste aanspreekpunt van het platform en verantwoordelijk voor het opzetten,
aansturen en uitdragen hiervan. De kwartiermaker zoekt actief de verbinding met lokale en regionale
stakeholders die kunnen bijdragen aan het ondersteunen van hulpvragers die op het platform komen,
stelt de samenwerkingsovereenkomsten en protocollen op, werkt samen met Moonshot in het kader
van online outreach en draagt zorg dat de informatie die op het platform actueel en accuraat is.
De kosten voor de kwartiermaker worden zowel in het opstartjaar als in het tweede jaar begroot op
€70.720 euro.
Communicatie
Uit de haalbaarheidsstudie komt naar voren dat communicatie zeer belangrijk is voor het genereren
van aandacht voor en vertrouwen van het platform. Om die reden wordt het communicatiebudget
zowel in het eerste als het daaropvolgende jaar beraamd op €50.000. Voor deze kosten zullen in beide
jaren gerichte campagnes worden gevoerd met het doel aandacht voor de problematiek en daarmee
ook voor de functie van het platform te genereren. Daarnaast kan middels deze middelen ook de
verbinding worden gezocht met (landelijke en regionale) mediapartners en de werkzaamheden
worden uitgedragen via eigen kanalen. Tevens zal met deze middelen ook content worden
ontwikkeld voor op het platform die ziet op het vergroten van bewustwording over de thematiek, zoals
toegankelijke informatie, ervaringsdeskundigenverhalen en infographics.
Onderzoeker
Voor de monitoring en evaluatie van het platform is het van belang dat er voor het eerste jaar een
onderzoeker wordt aangesteld die dit onderzoek uitvoert. In het eerste jaar zal een procesevaluatie

worden uitgevoerd, waarin wordt gekeken in hoeverre de werkwijze en structuur van het platform en
naar welke mogelijke verbeterpunten er zijn. In het tweede jaar zal een effectmeting worden uitgevoerd,
waarin de vraag wordt beantwoord in hoeverre het platform effectief is in het voorkomen, signaleren
en beschermen van slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare personen die zijn, of dreigen te
worden, geronseld voor het plegen van criminele doeleinden. Daarbij zal ook worden bekeken of en
zo ja op welke wijze het platform kan worden bestendigd. In beide jaren zal de onderzoeker ook een
quickscan maken aan de hand van het de bezoekers die middels het platform in gesprek gaan met een
verlener, waarbij ook trends en ontwikkelingen naar voren komen.94 Voor beide jaren zijn de kosten
hiervoor begroot op €25.500.
Ontwikkelen methodiek en scholing hulpverleners
Een nieuwe doelgroep op Chat met Fier betekent ook dat de vraag en achtergrond van deze hulpvragers
mogelijk anders zal zijn dan de hulpvragers die op dit moment gebruik maken van de chat. Het is
hiervoor van belang dat de huidige methoden en instrumenten worden aangepast op deze doelgroep
en dat hulpverleners die de nieuwe doelgroep ondersteunen hierin ook worden getraind. Voor het
eerste jaar wordt hiervoor €15.000 begroot. In jaar twee worden de kosten voor het doorontwikkelen
van de expertise begroot op €5.000.
Juridische toetsing
Om onduidelijkheid te voorkomen over de vraag hoe hulverleners van Chat met Fier dienen om te
gaan met anonieme slachtoffers die zich in een onveilige situatie bevinden, is het belangrijk om de
gehanteerde werkwijze hieromtrent door een onafhankelijke organisatie te laten toetsen. Dit geldt ook
voor de DPIA, waarin opgenomen is welke privacyrisico’s er gelden en met welke maatregelen deze
kunnen worden ondervangen. Deze kosten gelden alleen voor het opstartjaar en betreffen €7.500.
Organiseren stakeholderbijeenkomsten
Voor het creëren van bestuurlijk en operationeel draagvlak en het vergroten van het netwerk zullen
er in het eerste jaar twee stakeholderbijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij op bestuurlijk
en operationeel niveau in gesprek wordt gegaan over de problematiek en over de werkwijze van het
platform. De kosten hiervoor zijn begroot op €7.500 euro.
Online outreach
De kosten voor online outreach worden in het eerste jaar begroot op €65.000. Voor dit bedrag wordt
vooronderzoek verricht naar risicoprofielen op basis van achtergrond en zoektermen. Daarnaast wordt
de techniek gebouwd en zullen personen die voldoen aan de risicoprofielen een half jaar lang 24/7

94

Zie voor een voorbeeld de rapporten die CKM heeft uitgegeven over de slachtoffers van mensenhandel
die op Chat met Fier komen. CKM, 2020b; CKM, 2021a.
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actief online worden gewezen op het bestaan van het platform, de mogelijkheden tot ondersteuning
en informatie gericht op het doorbreken van het narratief dat criminaliteit verheerlijkt. Het eerste half
jaar zal worden gepaard gaan met een evaluatie, waarin wordt nauwgezet wordt onderzocht hoe de
re-direct methode nog beter kan aansluiten op de doelgroep. Op basis van deze evaluatie zal de in jaar
twee verder worden gegaan met het online informeren en verwijzen van potentiële slachtoffers van
criminele uitbuiting op kwetsbare personen die geronseld zijn, of dreigen te worden, door criminelen.
De kosten voor jaar twee zijn ook begroot op €65.000 euro.

Figuur 3. Planning pilot
Werkzaamheden
Bouwen platform
Kwartiermaker
Platform operationeel (reactieve fase)
Stakeholderbijeenkomst

6.3 Planning

Online outreach gaat van start (proactieve fase)

Figuur 3 weergeeft een schematische planning van hoe de pilot eruit zou kunnen komen te zien.
In Q1 van jaar 1 wordt het platform gebouwd, waarbij de website wordt gevuld met informatie en
content en wordt verbonden aan de Chat met Fier. Bovendien vangt fr kwartiermaker op dit moment aan met het uitbreiden van het netwerk, het afstemmen van samenwerkingsverbanden en
opstellen van de noodzakelijke protocollen, zodat het platform in Q2 operationeel kan. Dit betekent
dat slachtoffers en professionals op het platform terecht kunnen voor informatie en kunnen chatten
met een hulpverlener. Op dit moment zijn ook de hulpverleners getraind en bereikbaar. De start
van het platform gaat gepaard met een stakeholdersbijeenkomst en een communicatiecampagne
voor het algemeen publiek. Op dit moment is het platform nog alleen reactief van aard, hetgeen
betekent dat (potentiële) slachtoffers nog niet online proactief worden benaderd. In Q3 wordt aangevangen met het proactief online benaderen van risicogroepen voor jonge aanwas en (potentiële)
slachtoffers van criminele uitbuiting. Vanaf dit moment is het platform zowel reactief als proactief
operationeel. Vanaf Q3 wordt ook gestart met het evaluatieonderzoek. Dit ziet zowel op de evaluatie

Evaluatieonderzoek

van het platform als geheel als specifiek op online outreach. Aan het eind van jaar 1 wordt dit rapport
opgeleverd, waarvan de leerstukken ook zullen worden besproken bij een stakeholderbijeenkomst.
In Q1 van jaar twee gaat de tweede fase van online outreach van start, waarbij eventuele aanpassingen zijn gemaakt naar aanleiding van de evaluatie. De tweede fase van online outreach gaat wederom gepaard met een communicatiecampagne. In Q3 wordt begonnen met het onderzoek naar de
effectiviteit van het platform, waarin ook een vraag wordt geformuleerd of en zo ja op welke wijze
het platform kan worden geborgd. Dit rapport wordt in Q4 opgeleverd. Figuur 3 geeft een schematische weergave van de planning.

Tweede fase Online outreach
Effectonderzoek
Communicatiecampagne

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

7. CONCLUSIE

De aanpak van ondermijnende criminaliteit en mensenhandel heeft een prominente plek in het
regeerakkoord van het kabinet Rutte IV. Een aanpak die niet alleen ziet op het intensiveren van
de strafrechtelijke aanpak van zware criminelen, maar ook op het ‘voorkomen dat jongeren de
criminaliteit ingaan´.95 Dit is niet zonder reden. In de afgelopen jaren zijn de zorgen over het
ronselen van kwetsbare personen voor het plegen van strafbare feiten toegenomen. Sommigen
van hen worden hiertoe gedwongen en zijn daarmee mogelijk slachtoffer van criminele uitbuiting. Anderen worden misleid door het snelle geld en mooie praatjes, en kiezen zelf voor een
criminele carrière. Vaak overzien zij de gevolgen van hun keuzes niet en kunnen zij niet eenvoudig uit het criminele circuit stappen. Het gaat veelal om kwetsbare personen, bijvoorbeeld
met een licht verstandelijke beperking (lvb), schuldenproblematiek of om kinderen die soms
nog naar de basisschool gaan. Als ze uit de criminaliteit willen stappen, dan kunnen zij een forse drempel ervaren bij het zoeken naar hulp en bescherming. De politie is een van de weinige
instanties waar zij terecht kunnen, maar voor veel jongeren is dit geen realistische optie. Uit
angst om zelf vervolgd te worden, maar ook vanwege represailles vanuit het criminele milieu.
Als het gaat om slachtoffers van criminele uitbuiting, dan is er een extra drempel, namelijk dat
een deel van de slachtoffers zichzelf niet als zodanig identificeert, hetgeen het zoeken naar hulp
en bescherming in de weg kan staan.
De uitdaging die we als samenleving kennen, is groot. De vraag is dan ook hoe ondermijnde
criminaliteit effectief kan worden aangepakt en jonge aanwas wordt voorkomen. Momenteel
wordt deze discussie onvoldoende door een mensenhandelbril gevoerd. Door de problematiek vanuit deze bril te bekijken, ontstaan mogelijkheden in de aanpak. Want jongeren worden
doelbewust geronseld en gedwongen door criminelen tot het plegen van criminele feiten. Ze
worden echter nauwelijks herkend en komen slechts in kleine aantallen terug in de officiële registraties. Mede vanwege het gebrek aan mogelijkheden tot hulp en bescherming blijven slachtoffers onzichtbaar en blijven zij in de situatie gevangen. Er ligt dan ook een belangrijke uitdaging om in contact te komen met slachtoffers van criminele uitbuiting met het doel hen hulp
en bescherming te bieden. Dit vraagt om een omslag in denken, maar ook om maatwerk. Een
wens die ook vanuit de Kamer komt. Zo ligt er een breed aangenomen Kamermotie die de regering verzoekt om bij de extra investering van €82 miljoen euro om jonge criminele aanwas te
voorkomen, ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor het tegengaan van criminele uitbuiting.96

95
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Met dit doel hebben Noord-Holland Samen Veilig en het CKM onderzoek uitgevoerd naar de
praktische haalbaarheid en meerwaarde van een online landelijk platform dat zich richt op het
bereiken en beschermen van (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting. Het platform
streeft daarbij vier doelstellingen na.97 In de eerste plaats wil het platform de mogelijkheid bieden aan (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting om middels een chatfunctie op een
veilige en laagdrempelige manier in contact te komen met een hbo-opgeleide hulpverlener die
hen kan ondersteunen bij het verlaten van de onveilige situatie waarin zij zich bevinden. Het
is daarom de bedoeling dat het platform daarin samen zal gaan werken met Chat met Fier, een
online chatomgeving waar slachtoffers van geweld binnen afhankelijkheidsrelaties al terecht
kunnen. Ten tweede beoogt het platform de zelfidentificatie te vergroten onder slachtoffers van
criminele uitbuiting door hen, via proactieve online outreach, actief en doelgericht online te
benaderen, te informeren en te wijzen op het platform en de mogelijkheden tot hulp en bescherming (re-direct methode). Ten derde zou het platform middels het gericht voorlichten van
kwetsbare personen die vatbaar zijn voor criminele uitbuiting moeten voorkomen dat zij daadwerkelijk door criminelen worden geronseld en ingezet en daarmee slachtoffer worden. Tot slot
zou het platform bij moeten dragen aan het bevorderen en delen van kennis, expertise en bewustwording over het onderwerp criminele uitbuiting en de verwevenheid met ondermijnende
criminaliteit. Zowel voor professionals die mogelijk met de doelgroep in contact komen als voor
bezorgde ouders, vrienden en familie van (potentiële) slachtoffers.
Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn stakeholdergesprekken gevoerd met professionals van 25
organisaties die een (in)directe betrokkenheid kennen bij de aanpak van criminele uitbuiting of
ondermijnende criminaliteit.98 Daarnaast zijn ook op twee momenten gesprekken gevoerd met
jongeren over het al dan niet realiseren van het beoogde platform. In de gesprekken is ingegaan
op de eventuele meerwaarde van het voorgestelde platform, de risico’s en uitdagingen bij het
ontwikkelen van een dergelijk platform en hoe deze mogelijk te ondervangen en op eventuele
(verbeter-)suggesties. Tot slot hebben er gesprekken plaatsgevonden met professionals waarin
is ingegaan op de (praktische) haalbaarheid van het beoogde platform, waarin ook is ingegaan
op de hieraan verbonden financiële kosten.
In deze conclusie zal eerst worden ingegaan op de uitkomsten met betrekking tot de meerwaarde van het platform. Vervolgens zullen de conclusies met betrekking tot de haalbaarheid worden
besproken. Het hoofdstuk sluit af met een advies over hoe nu verder.

Coalitieakkoord Rutte IV, p. 17.
Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z21823&did=2021D46555. Alleen de
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Zie Hoofdstuk 4.

PVV heeft tegen de motie gestemd.

98

Zie Bijlage 1.
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7.1 Conclusies met betrekking tot de meerwaarde van het platform
Uit het onderzoek blijkt dat de stakeholders een duidelijke meerwaarde zien in het beoogde
platform voor de aanpak van criminele uitbuiting en de signalering en bescherming van (potentiële) slachtoffers en dat er bovendien voldoende draagvlak bestaat voor de uitrol hiervan.
Stakeholders benadrukken niettemin de wens om de focus en doelgroep van het platform te
verbreden van (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting naar kwetsbare personen die
geronseld zijn, of dreigen te worden, voor het plegen van strafbare feiten (jonge aanwas), gezien
de verwevenheid tussen beide fenomenen. Bovendien brengen beide verschijnselen eenzelfde
materiële en immateriële schade toe aan de Nederlandse samenleving en ligt hier dan ook een
kans om deze gezamenlijk aan te pakken. Hulpverleners kunnen middels triage slachtoffers
met vermoedens van criminele uitbuiting overdragen aan stakeholders met expertise op dit
terrein, terwijl kwetsbare jongeren zonder indicaties van slachtofferschap in contact worden
gebracht met professionals die zich op de ondersteuning van deze doelgroep richten. De verbreding van de focus van het platform heeft wel gevolgen voor de opzet en de uitrol van het
platform, waarbij met name dient te worden geïnvesteerd in de samenwerking met en het betrekken van organisaties die zich richten op de aanpak van ondermijnende criminaliteit, een
veld dat op dit moment sterk in ontwikkeling is.
In de stakeholdergesprekken wordt gewezen op het feit dat er voor kwetsbare personen die (gedwongen) criminele feiten plegen op dit moment geen realistische mogelijkheden zijn om hulp
en bescherming te zoeken. Om die reden zitten zij vaak vast in hun situatie en gaat het plegen
van delicten door. Het beoogde platform zou voor deze groep, vanwege het laagdrempelige en
anonieme karakter, een goede mogelijkheid bieden om het eerste gesprek aan te gaan in de
route naar bescherming en hulp. Zij wijzen daarbij ook specifiek op het gegeven dat het ronselen van (potentiële) slachtoffers veelal online plaatsvindt. Daarbij komt dat het online domein
een plek is waar tot op heden weinig tot geen toezicht is en waar ook onvoldoende (beschermende) interventies worden toegepast. Stakeholders zijn daarom positief over de mogelijkheid
om (potentiële) slachtoffers online proactief te benaderen, zodat zij worden doorverwezen richting het platform.
Ondanks initiële twijfels die enkele stakeholders hadden over het oprichten van een nieuw
meldpunt, komen alle vrijwel stakeholders in het gesprek tot het punt dat ze hun voorkeur uitspreken voor het ontwikkelen van een op zichzelf staand platform. Zij wijzen erop dat een eigen
platform bijdraagt aan algemene preventie middels het creëren van publiek bewustzijn over de
problematiek en dat het platform bovendien een locatie moet zijn waar kennis wordt gedeeld
en bevorderd. Ook in het kader van specifieke preventie op kwetsbare groepen wordt een op
zichzelf staand platform wenselijk geacht. Kwetsbare personen die een hoog risico lopen om
geronseld te worden, maar dit nog niet zijn, kunnen bijvoorbeeld terecht op het platform voor

het verkrijgen van informatie, advies en ondersteuning. Dit geldt ook voor de sociale omgeving
van (potentiële) slachtoffers.
Over de beoogde samenwerking met Chat met Fier zijn stakeholders ook positief. Een deel van hen
typeert de Chat met Fier als een betrouwbare en ervaren organisatie in het online ondersteunen van
slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast leidt het betrekken van Chat met Fier
er volgens de stakeholders toe dat de drempel voor slachtoffers laag is, vanwege de duidelijke scheiding met de overheid en opsporing. Ook dit draagt bij aan de veiligheid en toegankelijkheid voor
slachtoffers. Bovendien heeft een platform dat een landelijke dekkingsgraad heeft als voordeel dat
niet elke regio en/of gemeente zelf het wiel hoeft uit te vinden. Daar wordt niet alleen een eventuele
lappendeken van lokale en regionale hulplijnen mee voorkomen, een situatie waar ook slachtoffers
en hun sociale omgeving geen baat bij hebben, maar worden ook kosten mee bespaard.
Een laatste meerwaarde die stakeholders zien in het realiseren van het platform heeft betrekking
op het creëren van (meer) zicht op de aard en omvang van de problematiek. In de gesprekken
komt naar voren dat de huidige statistieken de daadwerkelijke omvang van de problematiek niet
weerspiegelen. De informatie over de achtergrond van de slachtoffers en de vormen van criminaliteit waarvoor zij worden ingezet, kunnen trends en ontwikkelingen blootleggen en daarmee
belangrijke informatie bieden voor het ontwikkelen van nieuw beleid, onderzoek en interventies
in de praktijk.
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7.2 Conclusies met betrekking tot de haalbaarheid van het platform
Hoewel uit de stakeholderinterviews een duidelijke meerwaarde blijkt, worden ook risico’s en uitdagingen gezien met betrekking tot het opzetten van het voorgestelde platform. In de eerste plaats
komt daarbij de vraag op of en in hoeverre de doelgroep wel van het platform gebruik zal maken.
Zonder daar een cijfer op te kunnen plakken, zijn er op basis van dit haalbaarheidsonderzoek voldoende redenen om hierover optimistisch te zijn. Zo blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk slachtoffers van criminele uitbuiting en hun omgeving de hulplijn weten te vinden. Ook uit de quickscan
naar het aantal slachtoffers van criminele uitbuiting van de chat met Fier blijkt dat het aantal hulpvragers tussen 2019 en 2021 is gestegen van 7 naar 52. Opvallend, omdat de chat zich niet expliciet
richt op deze doelgroep. Daarmee zijn er in 2021 reeds meer Nederlandse slachtoffers op de chat
gekomen dan dat er in beeld waren bij de autoriteiten over de jaren daarvoor.99 Bovendien is het de
bedoeling dat het beoogde platform proactief (potentiële) slachtoffers zal gaan benaderen, waardoor naar verwachting meer slachtoffers van de chat gebruik zullen maken. Tot slot verwachten
de jongeren die in het kader van het onderzoek zijn gesproken ook dat een platform een uitkomst
kan bieden voor jongeren die vastzitten in de criminaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarbij
is wel dat het platform betrouwbaar moet zijn. Dit betekent voor hen anonimiteit, een duidelijke
scheiding met opsporingsorganisaties, en dat bekendheid rondom het platform wordt gecreëerd.
Dit laatste vraagt dan ook om voldoende communicatiemiddelen.
Stakeholders wijzen daarnaast op het feit dat hulpvragers op een zo warm mogelijke wijze over
worden gedragen aan lokale en/of regionale stakeholders en dat hier mogelijk een uitdaging ligt.
Het netwerk rondom het fenomeen mensenhandel is overzichtelijk en is in veel gevallen reeds
verbonden aan Chat met Fier. Bovendien hebben diverse stakeholders tijdens de gesprekken aangegeven welwillend te staan tegenover samenwerking met het platform. Het werkveld dat zich
richt op het voorkomen en het overtuigen van (jonge) criminelen om te stoppen, is op dit moment
volop in ontwikkeling en er bestaan grote regionale verschillen in de aanpak. Er ligt dan ook een
uitdaging om het netwerk in kaart te brengen en aan het platform te verbinden. Het is daarom
belangrijk dat een kwartiermaker wordt aangesteld die zich actief tot dit netwerk verhoudt, kan
verbinden en de samenwerking aanjaagt.
Een laatste belangrijke uitdaging met betrekking tot het realiseren van het platform betreft de
veiligheid, zowel van hulpvragers als de professionals van het platform. Om de veiligheid van
hulpvragers te garanderen is het ten eerste van belang dat hun anonimiteit wordt gewaarborgd.
Daarnaast dient te worden getoetst of de werkwijze die Chat met Fier op dit moment voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties passend is of aanpassing behoeft als het gaat om de
specifieke doelgroep ten aanzien van gedwongen criminaliteit. Met betrekking tot de veiligheid
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Dit zijn er 39. De cijfers over 2021 worden pas in de tweede helft van dit jaar bekend gemaakt.

van de medewerkers van het platform is het belangrijk dat een gedegen veiligheidsplan wordt
ontwikkeld waarin wordt opgenomen hoe de kans op dreigingen vanuit het criminele circuit zo
klein mogelijk worden gehouden en welk stappenplan in werking treedt als dreiging zich voordoet. Chat met Fier heeft reeds een veiligheidsprotocol, maar ook daarvan moet worden bezien of
dit mogelijk een aanpassing behoeft met betrekking tot de doelgroep.

7.3 Weg voorwaarts en advies
Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het platform in een behoefte voorziet en praktisch realiseerbaar is. Door de verbinding met Chat met Fier en de samenwerking met Moonshot zijn
bovendien reeds veel van de technische hordes genomen en kan worden voortgeborduurd op
de kennis die in de afgelopen jaren op dit terrein is verzameld. Niettemin zijn er institutionele
randvoorwaarden benodigd die de kans op een succesvol platform vergroten. Deze zijn nodig
voor het operationaliseren van het platform, het creëren van steun en draagvlak, het ontwikkelen
van expertise bij de hulpverleners die de slachtoffers ondersteunen en voor het vergroten van de
bekendheid en het vertrouwen van het platform.
In overeenstemming met de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek, volgt het advies om te
starten met een tweejarige pilot, voorzien van een goed evaluatie- en monitoringstraject. Het eerste jaar zal daarbij in het teken staan van het bouwen van het platform, het ontwikkelen en testen
van de techniek voor het online bereiken van (potentiële) slachtoffers en hen richting het platform te geleiden, het verbinden van het netwerk en het vergroten van naamsbekendheid. In jaar
twee zal het platform het gehele jaar operationeel moeten zijn en zich zowel reactief als proactief
bekwamen in het informeren, adviseren en ondersteunen van personen die geronseld zijn, of
dreigen te worden, door criminelen voor het plegen van strafbare feiten, hun sociale omgeving
en professionals die met deze doelgroep in contact komen. De pilot zal daarbij voorzien moeten
worden van een gedegen evaluatie- en monitoringstraject, waarin wordt ingegaan op de vraag in
hoeverre de pilot in haar doelstellingen voorziet en, zo ja, op welke wijze deze het best kan worden
bestendigd. Na gesprekken met de organisaties die een dergelijke platform zouden kunnen dragen, worden de kosten voor het ontwikkelen van het platform geraamd op circa €300.000 euro per
jaar, dus in totaal €600.000 euro voor twee jaar.
Het recent aangetreden kabinet Rutte IV heeft in haar Coalitieakkoord eens te meer onderstreept
dat Nederland aan de vooravond staat van een breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit. Van belang is dat deze opgave ook vanuit de mensenhandelbril wordt bekeken. Dit vraagt om
toegepaste interventies, gericht op het voorkomen en beschermen van slachtoffers van criminele
uitbuiting en het opsporen en straffen van de echte criminelen. Dit onderzoek laat zien dat een
online platform dat zich richt op het informeren, adviseren en ondersteunen van deze doelgroep
hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
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Voor dit haalbaarheidsstudie is met de volgende stakeholders gesproken:
Naam

Organisatie

Datum

Naam

Organisatie

Datum

Mirella Beltram

Polaris

6 april 2021

Queeny Jurel*, Gerlant Kooistra

Ministerie van Justitie & Veiligheid

15 juni 2021

Julia Drydyk, Jessica Penturn,
Alysha Letourneau

Canadian Centre of Human
Trafficking

8 april 2021

Meike Lommers*

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

16 juni 2021

Paula Schmidt, Justine Currel

Modern Slavery Helpline

14 april 2021

Nelleke Stolk

Advocaat, namens Vereniging Nederlandse Jeugdrechtadvocatuur

17 juni 2021

Roeland Nieboer

Aanjaagteam Ondermijning (ATO)

27 mei 2021

Merel Rademakers,
Kim Brouwers

17 juni 2021

Mara Roos

RIEC Noord-Holland

28 mei 2021

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen
Kinderen

Sheila Adjiembaks, Martijn
Mulder

Project Straatwaarde(n)
(RIEC Midden Nederland)

1 juni 2021

Tim Barbas

Voorzitter Zorgcoordinatorenoverleg mensenhandel (CoMensha)

23 juni 2021

Brian Varma

CoMensha

2 juni 2021

Mathijs Zwinkels

Universiteit van de Straat

8 juli 2021

Warner Ten Kate*

Openbaar Ministerie

3 juni 2021

Jongerenpanel Deal with it

Johannes Dijkstra**

Chat met Fier

8 juni 2021

Machteld Beukema

Veilig Thuis

29 juli 2021

Maria Scali, Nicole Harms

Shop den Haag

8 juni 2021

Sebastiaan Landers**

Digitale Veste (onderdeel van FIER)

4 augustus 2021

Petra van den Berg

#Leerlingalert

9 juni 2021

Bart Lonterman, Kareem Wahby

R-Newt

4 augustus 2021

Anne de Leeuw, Guido Pronk*

Gemeente Amsterdam

9 juni 2021

Multidisciplinair Interventieteam
(MIT)

9 juni 2021

Eervolle Uitweg
(gemeente Amsterdam)

11 augustus 2021

Monique Mos

Aranka Specker,
Laurien van Velzen
Teun Haans

Sterk Huis

18 augustus 2021

Grasshopper

Team van het Mensenhandel Fieldlab

9 juni 2021

Joost Stekelenburg**

Moonshot

20 augustus 2021

Jan Koen

Politie

10 juni 2021

Jongerenpanel (14-19 jaar)

Alkmaar

31 augustus 2021

Hans Karels*,
Marijn Nieuwveld-Bosch

Gemeente Rotterdam

10 juni 2021

100

101

100 Monique Mos heeft aangegeven op persoonlijke titel te spreken en niet namens het MIT.
101

Grasshopper richt zich in het kader van het Mensenhandel Fieldlab op de bestrijding van gedwongen
drugshandel op middelbare scholen.

15 juli 2021

* tevens lid van de landelijke expertgroep criminele uitbuiting.
** Deze gesprekken zijn gevoerd in het kader van het toetsen van de praktische haalbaarheid
van het beoogde platform en de randvoorwaarden die daarvoor benodigd zijn. Er hebben meerdere gesprekken met deze personen plaatsgevonden. De datum die is weergegeven, betreft de
datum van het eerste gesprek.
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Dit rapport is het resultaat van de
samenwerking tussen het CKM en
Noord-Holland Samen Veilig.
‘Maak mensenhandel zichtbaar.’ Onder dit motto voert het Centrum tegen
Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
de strijd tegen seksuele en criminele
uitbuiting in Nederland. Het CKM innoveert, onderzoekt en agendeert.
Het samenwerkingsverband NoordHolland Samen Veilig (NH-SV) is
een samenwerkingsverband van 32
gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid
Noord-Holland om lokale problemen
in een regionale context te bekijken en
aan te pakken.

