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SNELLER IN HET VIZIER
Veel jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting door loverboys en mensenhandelaren hebben een licht
verstandelijke beperking (lvb). Een nieuwe methode kan deze kwetsbare jongeren beschermen.
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'Z

eventig procent van de
jeugdige slachtoffers van
seksuele uitbuiting heeft
een licht verstandelijke
beperking.’ Met die con
statering valt Ben Van
Broeckhoven, programmadirecteur bij
Koraal, meteen met de deur in huis. Het
onderwerp gaat hem zichtbaar aan het
hart. ‘Want het zal je kind maar wezen,
dat slachtoffer wordt. In mijn werk bij
Koraal zie ik ze regelmatig voorbij komen,
de meisjes met een licht verstandelijke
beperking die hun leven in handen hebben
gelegd van een loverboy. Voor deze groep
hebben we nu een gericht behandelaan
bod ontwikkeld dat voorziet in preventie,
ambulante en klinische zorg en nazorg.'

Reden om hier tijdens het symposium
Seksuele Uitbuiting, dat Koraal op 18 april
jongstleden in Eindhoven organiseerde,
nadrukkelijk aandacht aan te besteden.
Wij lanceerden toen ook het nieuws dat
Koraal gaat starten met een behandel
groep voor jongens.’
Het symposium was een succes en voor
velen een eyeopener. Kennis delen met
politiek, experts en hulpverleners stond
die dag voorop. ‘Grote indruk maakte het
verhaal van ervaringsdeskundige Mohini
Awadhpersad, over de impact van het mis
bruik op haar leven. Zij maakte de urgentie
van onze aanpak in één klap duidelijk.’

'OOK JONGENS ZIJN
SLACHTOFFER, EN
MOEILIJKER TE TRACEREN
DAN MEISJES'
MEDEWERKERS OPLEIDEN
‘In september zijn we begonnen met het
opleiden van medewerkers bij onze zorgen onderwijsinstellingen’, vertelt Van
Broeckhoven. ‘In een pilot leren zo’n 60
deelnemers alles over vroegsignalering

MEER WETEN?
Wilt u meer informatie over het behandelprogramma slachtoffers mensenhandel en
over de signaleringstool 11LVB mail dan
naar communicatie@koraal.nl of kijk op
www.koraal.nl
Binnenkort kunt u voor informatie over de
tool ook terecht op www.lvb.nl

 ONLINE AFVINKLIJST HELPT

BEHANDELING OP MAAT
Koraal, de zorg- en onderwijsinstelling in
Brabant en Limburg voor jongeren met een
licht verstandelijke beperking, zocht voor
de ontwikkeling van die nieuwe aanpak de
samenwerking met overheid, wetenschap
pers en zorgaanbieders. Van Broeckhoven:
‘De doelgroep en problematiek zijn zo
complex, dat kun je niet alleen aanpakken.
Koraal vervult wel een voortrekkersrol. Wij
zetten de koers uit, vragen subsidies aan
en haken de juiste partijen aan. Er is een
visie op het thema ontwikkeld en er ligt een
plan van aanpak. Onderdeel daarvan is een
behandelaanbod op maat voor slachtoffers.
Dat is in april vorig jaar gestart en voorziet
in een grote behoefte.’

Een instrument ontwikkelen waarmee (potentiële) slachtoffers van
seksuele uitbuiting vroeg kunnen
worden opgespoord; dat was de
opdracht die oud-politiecommissaris Marcel Lieskamp kreeg toen
Ben Van Broeckhoven hem namens
Koraal aantrok als extern projectleider.
Lieskamp zocht namens Koraal
samenwerking met landelijke
zorginstelling Pluryn, Fontys Hoge
school, Bureau Jeugdzorg, Veilig
Thuis, gedragswetenschappers
en ervaringsdeskundigen. Samen
ontwikkelden ze een signalerings
instrument, 11VB, met elf risico
gebieden en signalen die een rol
spelen bij het onderkennen van
seksuele uitbuiting. 11VB is ver
taald in een webapplicatie, bedoeld
voor hulpverleners en docenten in
het voortgezet speciaal onderwijs
(VSO). De applicatie bestaat uit een
kennisdeel en een vragenlijst. Aan
de hand van de vragen worden alle
risicofactoren gecheckt. Hoe meer
vragen met ‘ja’ worden beantwoord, hoe groter de kans dat er
sprake is van seksuele uitbuiting.
Is de uitkomst rood, dan wordt er
intern overlegd welke interventie
het beste past. Op dit moment
wordt de applicatie uitvoerig
getest op VSO-scholen van Koraal
Onderwijs.

KORAAL INVESTEERT
IN SCHOLING VAN
HULPVERLENERS,
LEERKRACHTEN
EN FAMILIELEDEN
De focus ligt op preventie, op het voor
komen dat jongeren met een licht verstan
delijke beperking slachtoffer worden van
misbruik. ‘Daarom investeren we vooral
in scholing en deskundigheidsbevorder
ing van hulpverleners, leerkrachten en
familieleden. We leren hen om signalen in
een vroegtijdig stadium op te pikken. Dat
kan een hoop ellende voorkomen.’

OOK JONGENS ZIJN SLACHTOFFER
Van Broeckhoven: ’Wat veel mensen niet
weten, is dat ook jongens met een licht
verstandelijke beperking slachtoffer kun
nen zijn van seksuele uitbuiting. Ze zijn
moeilijker te traceren, omdat de schaamte
bij hen vaak nog groter is dan bij meisjes.

en waar ze op moeten letten. Zodra we die
pilot geëvalueerd hebben, volgt de rest van
onze medewerkers.’ Van Broeckhoven is
ervan overtuigd dat de aanpak vruchten
af zal werpen. ‘Ik ben pas tevreden als we
niemand meer hoeven te behandelen.’

Ben Van Broeckhoven: ‘Vroegtijdig signaleren kan een hoop ellende voorkomen.’
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Oud-politiecommissaris Marcel Lieskamp ontwikkelde een methode om slachtoffers van seksuele uitbuiting sneller te vinden. Ervaringsverhalen als die van Mohini Awadhpersad maken de urgentie van deze nieuwe
aanpak in één keer duidelijk.

