De reis van Kelly,
Vladimir of Michael.

Slachtoffers van seksuele, criminele of arbeidsuitbuiting komen heel wat mensen tegen
en geven vaak allerlei signalen af. Dat kan overal zijn: Thuis, op school, op social media
of in de spreekkamer van de huisarts. Alerte professionals kunnen het verschil maken
voor deze slachtoffers. De juiste voelsprieten, de juiste benadering is cruciaal in de
goede zorg voor Kelly, Vladimir of Michael. Een aantal belangrijke tips uit de praktijk.

Docent

Ouders/vrienden

Let op leerlingen die in gedrag of uiterlijk veranderen,
of ineens dure spullen hebben.

Let op elkaar.
Hoe gaat het echt met je?

Door wie worden leerlingen na school opgehaald?
Ga met de klas in gesprek over grenzen off- en online,
over verkeerde vrienden, over uitbuiting en waar
ze terecht kunnen voor hulp.

Zorgcoördinator

Huisarts/medische professional

Zorg dat professionals in
de regio je weten te vinden.

Vertrouw op je onderbuikgevoel en neem contact
op met de zorgcoördinator of Veilig Thuis.

Jongerenwerker

Luister zonder oordeel.

Vraag door wanneer iemand al lang rondloopt
met pijnlijke klachten.

Hoe gaat het met jouw jongeren in de wijk?
Wie hangt met wie rond?
Over wie maak je je echt zorgen?
Hou ook ontwikkelingen op social media
in de gaten.

Volg het tempo van het slachtoffer.

Probeer patiënten alleen te spreken.

Politie
Iets niet pluis? Maak melding van
je vermoedens in het politiesysteem.
Probeer het aantal verhoren te beperken,
wees voorzichtig met details.

Burgemeester
Blijf het onderwerp agenderen.
Ga met slachtoffers in gesprek.
Wie zijn de kwetsbare mensen in jouw gemeente?
Wees creatief in het bedenken van oplossingen,
geef professionals de ruimte.

Hulpverlener
Wees nabij, geef oprechte aandacht.
Geef ook aandacht aan de jonge plegers.
De grens tussen slachtoffer en dader
is vaak helemaal niet zo zwart/wit.

Maak gebruik van jongeren met ervaringskennis.

Aandachtsfunctionaris
Zorg dat collega’s binnen jouw
organisatie weten bij wie ze met
zachte signalen van mensenhandel
terecht kunnen, hou ze goed op
de hoogte.

