
DE DUNNE LIJN TUSSEN SLACHTOFFERS 
EN PLEGERS BIJ MENSENHANDEL

Een kwalitatief onderzoek naar plegers van 
seksuele uitbuiting van minderjarigen 
(12-16) die in instellingen verblijven en/of 
op het (voortgezet) speciaal onderwijs 
zitten in Zuidoost-Brabant.

Gemiddeld of hoog IQ
Een baan of dagbesteding
Toekomstperspectief
Een fijne sociale kring en steun 
    het juiste voorbeeld
Een vaste partner
Sociale controle 

Risicofactoren Risicofactoren 
uit de omgeving

Risicofactoren uit 
de samenlevingEigen slachtofferschap 

Gebrek aan seksuele 
omgangsvormen 
Crimineel verleden
Gebrek aan 
toekomstperspectief
Financiële problematiek

Verkeerde vriendengroep            
    groepsdruk
Onveilige gezinssituatie
Criminaliteit in de omgeving

Social media     makkelijk in 
contact met slachtoffers en 
anoniem

“we moeten het maatschappelijk bewustzijn 
over seksuele uitbuiting vergroten.” 

Er wordt gebruik gemaakt van de kwetsbare 
positie van slachtoffers. Hebben een neusje 
voor potentiële slachtoffers. 

Het ronselen van slachtoffers verloopt 
tegenwoordig razendsnel en meestal 
via sociale media.

Slachtoffers worden gechanteerd met 
seksueel getinte foto’s of video’s.

Slachtoffers worden geregeld 
afhankelijk gemaakt van drugs.

Hoe gaat een pleger van 
mensenhandel te werk?

Pleger
Het grotendeel is man, maar 
er zijn ook vrouwelijke daders
Overlap tussen slachtoffer- 
en daderschap 
Daders worden steeds jonger <25
Sterk gemotiveerd om veel geld 
te verdienen
Kicken op status

"Veel plegers zijn vroeger 
zelf het slachtoffer geweest 
van geweld of uitbuiting. 

Beschermende factoren 
bij plegerschap Verzamel alle interventies over seksuele uitbuiting 

op één centrale en toegankelijke plek
Meer voorlichting aan jongeren, ouders 
en professionals. 
Interventies moeten zich richten op het 
weerbaarder maken van (potentiële) plegers
Vergroten van digitale kennis van 
zowel ouders, zorgverleners, politie en het OM.

Onze aanbevelingen

"Blaming the victim: 'Je zal het wel 
zelf uitgelokt hebben', 'je hebt je 
grenzen niet goed aangegeven', 
'het is je eigen schuld!'. Door 
'blaming the victim' zien plegers 
hun fouten niet in en blijven zij 
doorgaan. Ook wanneer daders 
hun fouten wel inzien geeft deze 
gedachtegang van de samen-
leving hen als het ware een 
vrijkaart om verder te gaan."


