
Seksuele uitbuiting
en (gedwongen) prostitutie

Signalenkaart voor professionals

Heeft eigen paspoort of identiteitskaart niet in het bezit

Veel telefoontjes krijgen en beschikken over meerdere telefoons

Beschikt over veel geld, moet veel geld afstaan, 
heeft ineens hoge schulden

Vermijden van het spreken over onderwerp 
prostitutie of dit op anderen projecteren

Is niet aanspreekbaar (taalbarrière, onder invloed, wilsonbekwaam)

Ziet er ongezond uit (moe, vermagerd, 
zelfverwonding, sporen van mishandeling)

Sterk veranderd uiterlijk (tatoeages, borstvergroting) 
verandering in kleding en make-up)

Staat erg onder druk, is mogelijk chantabel (angst voor uitzetting 
of bedreiging door familie in thuisland, angst voor veroordeling 
door familie, dreigen met online plaatsen van naaktfoto’s)

Er is sprake van dreigementen of creëren van angst en dwang 

Is niet zelfredzaam/hulpeloos. Lage zelfwaardering, onder- of overschat
zichzelf, plotseling huilen of woede-uitbarstingen. Extreem vrolijk
gedrag. Trekt zich terug. Is weinig flexibel. Is wisselend qua emoties  

Hangt veel op straat rond, vertoont wegloop gedrag

Vertoont crimineel gedrag (drugshandel, diefstal etc.)

Opeens veel nieuwe contacten, isoleert zich van familie en vrienden 
Liegen of sociaal wenselijk gedrag om geen wantrouwen te wekken 
Op verschillende plekken verschillend gedrag laten zien

Kent eigen adres niet en heeft geen sleutel

Slaapt op de werkplek

Werkt op geïsoleerde plekken en in slechte 
omstandigheden (kelderbox, cardates, vakantiepark)

Werkt voor te lage prijs en/of zonder condoom. Extreem lang 
moeten werken. Mag geen klanten weigeren. Moeten werken 
ook bij ziekte en zwangerschap

Normvervaging op gebied van seksualiteit. Obsessie met seks, grote 
angst voor lichamelijk contact, veel kennis op gebied van seksualiteit

In gesprek met een professional is er altijd iemand bij aanwezig die
controle heeft (over het gesprek, de financiën, officiële documenten) 

Er is een kamer ingericht als werkplek (zoals bijvoorbeeld 
geen dekbed op het bed, aanwezigheid van veel condooms 
in de prullenbak, aanwezigheid van seksattributen)

Buikpijn, pijn/bloed aan anus en/of vagina, blaasontsteking, pijn in 
de bovenbenen, eetproblemen, seksueel overdraagbare aandoeningen, 
ongewenste zwangerschap, bezoekt vaak de spoedeisende hulp

Veel in- en uitloop van mensen in de woning

Signaleren van mensenhandel is belangrijk omdat 
slachtoffers afhankelijk kunnen zijn van mensen uit 

hun omgeving om uit de uitbuitingssituatie te komen. 
De dwang of bedreiging door de uitbuiter kan zo groot zijn 

dat een slachtoffer hulp nodig heeft bij het ontkomen aan 
de uitbuiter. Daarnaast zijn slachtoffers zich niet altijd bewust 

van het feit dat zij zich in een uitbuitingssituatie bevinden.

Prostitutie is een legaal beroep, dat zowel met als 
zonder vergunning uitgevoerd wordt. Het is een beroep 
dat gevoelig is voor misstanden en seksuele uitbuiting. 
Daarom is signalering relevant en is het belangrijk 
het gesprek hierover met de sekswerker aan te gaan.



GA EEN GESPREK 
OVER (GEDWONGEN) 
PROSTITUTIE NIET 
UIT DE WEG!

(GEDWONGEN) PROSTITUTIE

  
  
  

 

 
 

Stap 1 Breng signalen in kaart
Stap 2 Overleg met een collega. Volg interne procedures. 
Raadpleeg eventueel een externe deskundige, zoals de 
zorgcoördinator mensenhandel, Sterk Huis (project RUPS), 
Veilig Thuis, Politie (AVIM)
Stap 3 Indien mogelijk ga in gesprek met het slachtoffer 
van seksuele uitbuiting/gedwongen prostitutie
Stap 4 Maak een weging of hier sprake is van structurele 
of acute onveiligheid. Overleg met Veilig Thuis
Stap 5 Meld bij Veilig Thuis en organiseer hulpverlening

Handel volgens de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
waarin mensenhandel/seksuele uitbuiting is opgenomen.

ZORG COÖRDINATOR MENSENHANDEL 
Onze zorgcoördinator heeft specialistische kennis op het gebied 
van procedures en kennis van het hulp- en zorgaanbod voor 
slachtoffers mensenhandel in onze regio. De zorgcoördinator 
valt (deels) onder het Zorg- en Veiligheidshuis en is te bereiken 
via 013 549 8430.

HOE TE HANDELEN BIJ 
(GEDWONGEN) PROSTITUTIE

BEVORDEREND BELEMMEREND

   

  
  
  
  
  

• Neem de tijd, neem de tijd, 
neem de tijd ...

• Persoonlijke benadering
• Oprecht
• Waarborg veiligheid
• Wees neutraal in het gesprek
• Wees transparant
• Gemeende interesse
• Terug laten komen
• Biedt steun en begrip

 
 
 
 
 
 

 

 

• Werken via standaard methoden
• (Ver)oordelen
• Sanctioneren
• De pooier er bij betrekken
• Blame the victim (eigen schuld….)
• Sneller willen dan dat 

de persoon zelf wil
• Incongruentie (iets anders zeggen 

dan wat je denkt of voelt)
•
• Onbegrip

Gemis van specifieke kennis

WAT WEL EN NIET WERKT IN HET GESPREK
OVER (GEDWONGEN) PROSTITUTIE

Ook als prostitutie vrijwillig wordt uitgeoefend is het belangrijk
om dit te signaleren. Vrijwillige prostitutie kan onder slechte 
arbeidsomstandigheden worden uitgeoefend. Soms is er sprake 
van arbeids- en financiële uitbuiting. Ook als er geen sprake is van 
slechte omstandigheden kan de sekswerker een wens hebben om 
een carrièreswitch te maken. Het stigma en taboe maken dat een 
sekswerker belemmeringen kan voelen om open te zijn over 
zijn/haar beroep.

Dit maakt signaleren van prostitutie belangrijk. 
Ga een zo waardenvrij gesprek aan.

Mogelijke signalen van 
prostitutie als eigen keuze

STERK HUIS 
013 530 94 00
RUPS mobiel 
06 589 835 93
GGD Hart voor Brabant 
0900 463 64 43

Zelf hulp bieden, of verwijs 
naar passende hulpverlening
met kennis van prostitutie. 
GGD en Sterk Huis (project RUPS)
Of (informatief) gesprek met Sterk Huis 
(project RUPS) voor de professional. 


