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Yip! Behandelprogramma 
‘Slachtoffers mensenhandel’
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Wij bieden snelle en 
deskundige hulp voor 
mensen met een 
(licht) verstandelijke 
beperking die 
slachtoffer zijn van 
seksuele uitbuiting.
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Mensen met een licht verstandelijke 
beperking zijn steeds vaker het  
slachtoffer van seksuele uitbuiting.  
Hun beperking vraagt om een specifieke 
benadering waardoor het risico 
 bestaat dat zij binnen het reguliere 
zorgaanbod niet de juiste hulp krijgen 
en steeds verder in een neerwaartse 
spiraal terecht komen.

Seksuele uitbuiting speelt zich vooral  
in het verborgene af. Dat maakt dat 
slachtoffers vaak moeilijk bereikbaar 
zijn voor hulpverlening en politie. 
Bovendien willen of durven zij niet  
altijd geholpen worden. Schaamte, 
angst, onmacht spelen daarbij zeker 
een rol. Of zoals een voormalig slacht
offer het zelf vertelt: 

Yip!

Gespecialiseerde hulp
Het behandelprogramma Yip! is op 
verschillende manieren bijzonder.  
Het is allereerst toegesneden op 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking. We zijn er voor meisjes  
en jongens die slachtoffer zijn van 
seksuele uitbuiting, zoals gedwongen 
prostitutie. Yip! heeft veel ervaring met 
jongeren met een licht verstandelijke 
beperking. Deze ervaring zetten  
wij in een veilige omgeving in: snel 
en vakkundig. Omdat we veelal te 
maken hebben met een meervoudige 
problematiek is de hulp die Yip! biedt 
maatwerk en daarbij intensief en 
flexibel. Speerpunten in ons programma 
zijn preventie, behandeling en nazorg.

Koraal biedt het programma Yip! 
landelijk aan.

‘Natuurlijk heb ik er weleens  
aan gedacht om te vluchten en 
hulp te zoeken, maar ik durfde 
niet. Als ik niet deed wat hij 
zei, werd hij woest. Bovendien 
hield hij mij continu in de gaten. 
Ik kon geen kant op.’



4

‘Met gevaar voor eigen 
leven, ben ik gevlucht. 
Het is een van de 
engste dingen die ik in 
mijn leven heb gedaan. 
Ik was continu bang, 
maar het is mij 
gelukkig gelukt. Ik ben 
ontsnapt uit de hel.’
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Hoe Yip! werkt

Het behandelprogramma Yip! werkt 
vanuit een specialistisch kernteam dat 
op basis van observatie, analyse en 
beschikbare cliëntgegevens behandel
doelen stelt en bewaakt. Om optimaal 
maatwerk te bieden schakelen we, 
waar nodig, aanvullende expertise in. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een 
psychiater, systeemtherapeut, 
vaktherapeuten of Canine Assisted 
Therapy. 

Voor wie werken wij?
Wij bieden onze specifieke zorg 
 landelijk aan ten behoeve van jonge 
mensen met LVB en/of psychiatrische 
problematiek, die (vermoedelijk) 
slachtoffer zijn van mensenhandel.  
Op dit moment hebben we klinische 
groepen voor meisjes en jonge vrouwen 
van 12 tot 27 jaar.  

Wat bieden wij?
Naast behandeling biedt Yip! onderwijs 
en (begeleiding naar) werk. Een uniek 
integraal aanbod dat ons in staat stelt 
de jongeren altijd die ondersteuning  
te bieden die zij nodig hebben. Met  
als doel: weer zelf de regie te krijgen  
en te houden over hun eigen leven.  

Innovatief?
Binnen het behandelprogramma Yip! 
werken we continu aan onderzoek  
en innovatie. Wij doen dit samen met 
aan Koraal verbonden professoren.
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Het aanbod van Yip!
in één oogopslag

Het programma is toegespitst op 
(vermoedelijke) slachtoffers van 
mensenhandel. Specifiek op jongeren 
met LVB/VB en een eventueel 
aanwezige psychiatrische problematiek.

Een eerste doel én belangrijk onderdeel 
van ons programma is preventie. Wij 
willen opname voorkomen. 

We kunnen snel plaatsen: indien nodig 
binnen 24 uur. Het behandel programma 
start binnen 5 werkdagen.

Bij Yip! staan zorgvuldigheid en veilig-
heid voorop. We hanteren een op de 
doelgroep gerichte risicotaxatie en zijn 
bouwtechnisch én professioneel up to 
date.

Wij werken samen aan normalisatie: 
het hervatten van ‘leven en werken’.

Wij maken jonge mensen weerbaar 
zodat ze weer volop aan de samen
leving kunnen en durven deelnemen.

Yip! kent een uniek integraal aanbod. 
Behandeling, dagbesteding, onderwijs 
en leerwerktrajecten. Dit alles poli
klinisch, ambulant en residentieel. 
Waar nodig werken we samen met 
zorgpartners.

We willen niemand uit het oog verliezen. 
Nazorg is essentieel om jongeren ook 
structureel ‘mee te laten doen’. 

Verwijzingen kunnen komen vanuit het 
hele land. Iedere regio, iedere gemeente, 
iedere zorg aanbieder en iedere zorg
vrager kan een beroep doen op Yip! 
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Wij maken jongeren 
weerbaar en helpen 
hen om weer een 
zelfstandig, gezond  
en veilig leven op te 
bouwen.



Wij zijn zowel vast als mobiel te bereiken: 

Vast 088  505 74 01 
Mobiel 088  505 74 02

Email infoyip@koraal.nl

Kijk op onze website koraal.nl 

Contact met Yip!


