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Het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker heeft op 18 januari 2022 een brief met daarin zeven
vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
1.

Is het college bekend met de conclusies uit het rapport “Discretie te allen tijde"?

Het college is bekend met de conclusies uit het rapport.
2.

In hoeverre herkent het college deze conclusies in Den Haag?

Bij het Haags Economisch Interventie Team (HEIT), het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) van de
GGD, SHOP en haar informatie- en adviescentrum Spot46 wordt het beperkte zicht herkend. Ook in
Den Haag blijkt het lastig om een goed beeld te krijgen van dit deel van de branche, ondanks alle
inspanningen. Mannen en jongens in deze branche zijn een moeilijk te bereiken doelgroep. Dit heeft te
maken met het dubbele stigma van betaalde seks leveren en seks hebben met een man. Ook
identificeren mannen zich vaak minder als sekswerker. Zoals aangegeven in de Prostitutienota Den
Haag 2020-2022 (RIS304625) worden mannen en jongens steeds beter bereikt, maar dit vraagt om
blijvende inzet. Daarom is in de nota als ambitie opgenomen dat alle doelgroepen worden bereikt.
Behalve dat we in ons beleid extra inzetten op deze doelgroep, kijken we ook hoe we de vrij verborgen
en onbekende groep van sekswerkers in de niet-vergunde sector beter kunnen bereiken. Zo kunnen we
in contact komen met de doelgroep en deze groep in beeld houden. Ook kunnen we er zo voor zorgen
dat ze vertrouwen in de hulpverlening krijgen, het hulpverleningsaanbod bekendmaken en wanneer er
sprake is van misstanden ze uit de situatie halen.
3.

Welk beeld heeft de gemeente van jongensprostitutie in Den Haag? Welke signalen en/of cijfers
zijn bekend over de situatie in Den Haag?

Zie antwoord vraag 2. Door het beperkte zicht is er ook in Den Haag geen goed beeld te schetsen. Het
signaalteam van de AVIM van de politie heeft de afgelopen jaren slechts enkele signalen ontvangen,
maar deze signalen hebben niet geleid tot strafrechtelijke onderzoeken. Ook SHOP en het CSG komen
elk jaar enkele gevallen tegen. Zij bieden dan hulpverlening en kunnen begeleiden als iemand een
melding/aangifte bij de politie wil doen. Om meer zicht te krijgen op jongens die sekswerk doen in Den
Haag is onlangs de klankbordgroep ‘boys’ in het leven geroepen door SHOP om via
ervaringsdeskundigen de groep beter te bereiken. Daarnaast nemen SHOP en het CSG deel aan de
Vlaams Nederlands Themabijeenkomsten Mannelijke Sekswerkers, een overleg waar de
ontwikkelingen en trends onder deze doelgroep worden uitgewisseld.
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4.

Is het college het met de ChristenUnie/SGP eens dat de conclusies uit het rapport reden zijn om
zo snel mogelijk werk te maken van het signaleren, opsporen en helpen van jongens die in de
prostitutie zijn beland?

Zie antwoord vraag 2. Het HEIT acteert op signalen van misstanden binnen de gehele seksbranche.
Ook door politie en OM wordt ingezet op het signaleren van slachtoffers en het opsporen van
verdachten van mensenhandel in brede zin, dus ook jongens. SHOP en het CSG houden tevens zicht op
deze doelgroep tijdens het (online)veldwerk en de contacten tijdens soa en Sense-consulten.
5.

Is het college bereid om met partners, zoals politie, justitie, hulpverlening, onderwijs en
jeugdzorg om tafel te gaan om de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek te verwerken in
een adequate aanpak? Ook op het punt van het opsporen van netwerken en daders?

In het Haags Prostitutieplatform komen kernpartners op het terrein van het sekswerkbeleid samen.
Naast de gemeente praten onder andere het HEIT, en de zorgorganisaties SHOP, Spot46, De Haven en
het CSG mee op dit platform. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek worden in dit overleg
besproken.
SHOP en SPOT46 zijn samen met andere organisaties betrokken bij het organiseren van activiteiten
voor jongens en mannen. Daarnaast nemen SHOP en Spot46, deze groep mee in hun veldwerk. Doel is
om de jongens en mannen te informeren over de hulpverlening, veiligheid en gezondheid
bespreekbaar te maken en de mogelijkheden voor een carrièreswitch over te brengen. De
klankbordgroep ‘boys’ en de deelname van SHOP en CSG aan de Vlaams Nederlands
Themabijeenkomsten Mannelijke Sekswerkers zal bijdragen aan meer inzicht in deze doelgroep,
waardoor er een adequate aanpak tot stand kan komen.
Om minderjarigen meer aandacht en goede hulp te kunnen bieden, heeft SHOP in 2017 voor deze
doelgroep SHOP Jeugd opgericht. Behalve jongeren kunnen ook ouders/verzorgers en
zorgprofessionals met vragen bij de hulpverleners terecht. SHOP Jeugd richt zich ook op jongens die
in het sekswerk zitten en/of te maken hebben met seksuele- en criminele uitbuiting. Zij kunnen
gebruik maken van dezelfde dienstverlening als voor meisjes en vrouwen. SHOP en SPOT46 zijn
samen met andere organisaties betrokken bij het organiseren van activiteiten voor jongens en mannen.
Jaarlijks worden daarnaast minimaal 25 trainingen/workshops gegeven (onder andere aan
professionals, leraren, ouders en bij jeugdhulporganisaties en buurthuizen) over verschillende vormen
van mensenhandel.
Het onderzoek laat zien dat dakloosheid voor jongeren een risicofactor is om sekswerk te gaan doen.
Zeker voor LHBTI-jongeren
6.

Is er bij de groep dak- en thuislozen in Den Haag specifieke aandacht voor jongeren, in het
bijzonder LHBTI-jongeren, op het gebied van signaleren/voorkomen van seksuele uitbuiting?
Zo ja, op welke manier wordt hier aandacht aan gegeven? Zo nee, op welke manier ziet het
college mogelijkheden om hier aandacht voor te vragen bij de uitvoerende- en
hulpverleningsinstanties?

Dak- en thuisloze jongeren en in het bijzonder LHBTI-jongeren zitten vaak al in een kwetsbare positie.
Meestal hebben ze ook meer problemen tegelijk. We herkennen het beeld dat dit een kwetsbare groep
is voor uitbuiting. Los van specifieke factoren zijn minderjarigen altijd kwetsbaar door hun jonge
leeftijd. Voor de aanpak van mensenhandel, waaronder seksuele uitbuiting, richten we ons onder
andere specifiek op minderjarigen/jongeren.
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Daarom zijn zij ook specifiek als groep in beeld als het gaat om preventie en bewustwording. Deze
groep bieden we ondersteuning op verschillende manieren, onder andere door het aanbieden van
weerbaarheidstrainingen en het verstrekken van informatie en advies. Dat laatste gebeurt niet alleen
aan de doelgroep zelf, maar ook aan ouders en professionals die in contact zijn met
minderjarigen/jongeren. Er is dus aandacht voor deze groep, desalniettemin besteden we de komende
periode extra aandacht aan de werkwijze die past bij deze doelgroep en zetten we in op het
overbrengen van bestaande kennis en expertise.
7.

Is er bij jongeren die wonen in een instelling, in het bijzonder LHBTI-jongeren, aandacht voor
signaleren/voorkomen van seksuele uitbuiting? Zo ja, op welke manier wordt hier aandacht
aan gegeven? Zo nee, op welke manier ziet het college mogelijkheden om hier aandacht voor te
vragen bij de uitvoerende- en hulpverleningsinstanties?

Zie antwoord op vraag 6.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
Ilma Merx

Jan van Zanen
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