Factsheet

In de greep van de misdaad
Aanleiding
Criminelen ronselen en dwingen op grote schaal kwetsbare personen voor het plegen van strafbare feiten, zoals drugshandel, diefstal of
geld witwassen. Zij richten zich bewust op jongeren met een lichtverstandelijk beperking, schuldenproblematiek of op minderjarigen.
Slachtoffers vragen niet gemakkelijk om hulp. Naar de politie stappen is vaak geen optie, omdat zij bang zijn om zelf gestraft te worden.
Soms weten ze ook niet eens dat zij slachtoffer zijn. Het gevolg is dat veel slachtoffers onzichtbaar zijn, lang in hun uitbuitingssituatie
vastzitten en uitbuiters ongestoord door kunnen gaan.

Het platform
Met het doel om meer slachtoffers van criminele uitbuiting te signaleren en beschermen, en nieuwe slachtoffers te voorkomen, hebben het
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel en Noord-Holland Samen Veilig het idee ontwikkeld voor een landelijk online platform voor
(potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting. Het platform streeft vier doelen na:
1.

 ieden van laagdrempelige hulp en ondersteuning bij het
B
verlaten van de uitbuitingssituatie;

3.

 oorkomen dat kwetsbare personen door criminelen worden
V
uitgebuit;

2.

Vergroten van zelfidentificatie;

4.

V
 ergroten van kennis en bewustwording over criminele uitbuiting

Drie pijlers
Het platform bestaat uit drie pijlers:
1. Kennis & Informatie - Het platform fungeert als kennislocatie waar slachtoffers, hun sociale omgeving en professionals terecht kunnen
voor informatie en advies. Daarbij draagt het platform zelf ook nieuwe kennis aan. Inzicht in de achtergrond van de bezoekers, leggen
trends en ontwikkelen bloot en bieden zo belangrijke informatie voor nieuwe interventies.
2. Anonieme Online Hulpverlening - Op het platform kunnen slachtoffers uit heel Nederland op laagdrempelige en anonieme wijze chatten
met een opgeleide hulpverlener. Zij verschaffen informatie, ondersteunen slachtoffers, helpen bij veiligheidsplanning en proberen hen uit
de anonimiteit te halen en warm over te dragen aan lokale hulpverlening of opsporingsinstanties. Het platform werkt daarin samen met
Chat met Fier, een online chatomgeving voor slachtoffers van geweld binnen afhankelijkheidsrelaties.
3. Online Outreach - Het platform gebruikt een beproefde techniek die reeds wordt ingezet bij het bereiken van andere slachtoffergroepen.
Het platform gaat namelijk online proactief slachtoffers voorzien van informatie en begeleiden naar hulp. Dit zorgt er niet alleen voor dat
slachtoffers actief worden gewezen op hulp, maar vergroot ook het zelfinzicht bij slachtoffers die zichzelf nog niet als zodanig identificeren.
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Het haalbaarheidsonderzoek
Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel heeft samen met Noord-Holland Samen Veilig een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
waarvoor met 27 stakeholders en jongeren is gesproken over de haalbaarheid en meerwaarde van dit platform. Hieruit blijkt dat er een breed
draagvlak bestaat voor het platform, omdat het in een behoefte voorziet en het praktisch realiseerbaar is. Op basis van het onderzoek volgt het
advies een tweejarige pilot te starten, voorzien van een evaluatie- en monitoringstraject. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks €300.000 euro.

