
Huisstijl
Seksuele uitbuiting 

Wat kan jij als toezichthouder doen?

Wanneer iemand wordt gedwongen om seksuele diensten te verlenen, dan is er sprake van seksuele uitbuiting. Het

gaat hierbij om gedwongen seksuele handelingen tegen betaling, waarbij de uitbuiter het financiële voordeel geniet.

Er wordt daarbij misbruik gemaakt van iemands kwetsbaarheid, ondergeschikte positie of minderjarigheid.

Voorbeeldcasus

Naar aanleiding van een seksadvertentie op het internet, waarin een dame zich 24/7 aanbiedt voor seksuele

diensten, ga je samen met het Prostitutie Controle Team een bezoek brengen aan de betreffende dame. In het pand

worden meerdere dames aangetroffen, die vertellen het werk vrijwillig te doen. Eén van hen vertoont blauwe

plekken. Er liggen matrassen op de grond, veel condooms in de prullenbak, er is een camera aanwezig en de dames

zien er ongelukkig uit. Op het balkon staat een man een sigaretje te roken en zegt voor de veiligheid van de dames te

zorgen. Wat kun je hier gezamenlijk doen?

Mocht je op voorhand signalen hebben dat zaken

niet in orde zijn of deze ter plekke constateren,

waarschuw dan altijd het Prostitutie Controle Team

van AVIM via telefoonnummer 0900-8844.

Maak bij een signaal van seksuele uitbuiting altijd

melding bij de aandachtfunctionaris mensenhandel

van je gemeente.

Een persoon is niet in bezit van paspoort of ID.
Iemand is illegaal in Nederland.
Persoon is minderjarig (is mensenhandel!).
Heeft angst om in gesprek te gaan.
Overnacht op de werkplek en is 24/7 beschikbaar
Heeft geen eigen woonruimte in Nederland.
Beperkte bewegingsvrijheid en leeft in een isolement.
Er zijn sporen van mishandeling.
Iemand is met valse beloften naar Nederland gehaald.
Wordt bedreigd.
Beschikt niet over geld of bankrekening.
Kan niet in eigen levensonderhoud voorzien.
Heeft geen zorgverzekering en mag niet naar de huisarts.
Slaafse houding ten opzichte van de pooier of exploitant.
Aanwezigheid van camera's of bodyguards.
Werkt afwisselend op verschillende werkplekken.
Ook Nederlandse mannen of vrouwen kunnen slachtoffer
zijn.

Voorbeelden van signalen Wat kan je als toezichthouder doen?

Als toezichthouder kan je slachtoffers van seksuele

uitbuiting aantreffen in onder andere bars, hotels,

wellness centra, massagesalons en de

entertainmentsector. Maar ook in legale vergunde

seksbedrijven en in woningen.

Eerste vragen die je kunt stellen:

Identiteitspapieren (21 jaar of ouder)

Nationaliteit/rechtmatigheid vaststellen

Is er sprake van dwang?

Prostitutie werkzaamheden

Waarom werk je in de prostitutie?

Hoe lang werk je in de prostitutie?

Hoe ben je terecht gekomen op de werkplek?

Hoe kom je aan klanten?

Wie heeft de advertentie aangemaakt?

Waar slaap je?

Hoeveel dagen werk je?

Hoe maak je je zelf weerbaar/verstaanbaar tegen een

klant?

Aanvullende signalen

Verrichten van illegale prostitutie

Alles is geregeld m.b.t. huisvesting, reis, vervoer

Sociaal isolement (angst voor ontdekking)

Geen (eigen) woonruimte

Onbekendheid met werkplek

Schuldopbouw

Zichtbare blauwe plekken / tatoeage / voodoo

Bekijk de 
campagnefilm
hier.

https://www.youtube.com/watch?v=7rT7H30AEYI

