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Het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker heeft op 1 juli 2021 een brief met daarin zes 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. 

 

Op 1 juli 2021 publiceerde het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) een onderzoek 

waaruit blijkt dat bij een op de zeven slachtoffers van seksuele uitbuiting die zich meldden voor hulp, 

de ouders betrokken waren bij het misbruik. Volgens het CKM is dit slechts het topje van de ijsberg en 

is ruim 90 procent van deze groep slachtoffers onzichtbaar. 

 

1. Is het college bekend met het onderzoek van het CKM ‘Onzichtbare slachtoffers van 

mensenhandel in 2020’?  

 

Ja, het college is bekend met het onderzoek 

 

2. Hoeveel signalen heeft het college in 2020 gekregen van seksuele uitbuiting van minderjarigen 

in Den Haag? In hoeveel gevallen betrof het seksuele uitbuiting door ouders? En in hoeveel 

gevallen is het tot een veroordeling van de daders gekomen? 

 

In 2020 zijn er bij SHOP Jeugd 7 aanmeldingen gedaan van vermoedelijke/potentiële slachtoffers van 

seksuele uitbuiting. Deze zijn allemaal gemeld bij Comensha. Daarnaast zijn er bij SHOP Jeugd 25 

signalen binnen gekomen, waaronder vragen van professionals en andere betrokkenen die zich zorgen 

maakten over mogelijke seksuele uitbuiting van minderjarigen. Bij SHOP Jeugd was er geen signaal 

van betrokkenheid van ouders bij de uitbuiting. De politie eenheid Den Haag heeft in 2020 met elf 

minderjarigen gesprekken gevoerd waarbij signalen van seksuele uitbuiting naar voren zijn gekomen 

waarvan er drie keer aangifte is gedaan; in één geval was sprake van signalen dat de ouders een rol 

zouden kunnen spelen in de uitbuiting. Het OM kan geen sluitende aantallen verstrekken over het 

aantal veroordelingen. 

 

Het CKM stelt dat de coronacrisis de slachtoffers extra kwetsbaar heeft gemaakt, doordat 

beschermende factoren om hen heen, zoals de school, zorgverleners en opsporingsdiensten op grotere 

afstand kwamen te staan. 
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3. Is er, naast het inlopen van onderwijsachterstanden, in de afgelopen periode aandacht geweest 

bij onderwijzend personeel en bijvoorbeeld medewerkers uit de jeugdhulp voor mogelijke 

signalen van seksuele uitbuiting gedurende de lockdown?  

 

SHOP Jeugd heeft een deel van haar voorlichtingsaanbod digitaal aangeboden. Ook is het afgelopen 

jaar door SHOP Jeugd extra geïnvesteerd in de samenwerking met de professionals, die tijdens de 

lockdown nog wel in contact waren met de doelgroep. Deze professionals zijn door onder anderen 

SHOP en stichting Mee getraind. Ook heeft SHOP Jeugd samenwerking gezocht met het jeugdwerk in 

de verschillende wijken van Den Haag, waardoor jongeren toch bereikt konden worden middels een 

tussenpersoon. Daarnaast heeft SHOP verschillende publiciteitscampagnes lopen gericht op jongeren 

via sociale media 

 

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat geldproblemen of verslaving van ouders vaak een rol speelt. 

 

4. Zijn schuldhulpverleners en zorgverleners die werken in de verslavingszorg getraind op het 

herkennen van signalen van seksuele uitbuiting door ouders? Welke andere preventieve 

maatregelen worden er genomen om seksuele uitbuiting door ouders te voorkomen?  

 

Door SHOP Jeugd wordt sinds 2017 hulp, advies en voorlichting gegeven over onder andere seksuele 

uitbuiting aan minderjarigen, ouders/verzorgers, professionals en andere betrokkenen. SHOP Jeugd 

traint ook professionals op het herkennen van seksuele uitbuiting in alle hulp- en zorgsectoren die met 

jongeren te maken (kunnen) krijgen. In Den Haag worden ook eerstelijnsprofessionals getraind om 

signalen van mensenhandel, waaronder seksuele uitbuiting of misbruik door ouders, te herkennen en 

zijn er aanspreekpunten voor collega’s (aandachtsfunctionarissen) die mogelijke signalen van seksuele 

uitbuiting hebben waargenomen. Ook zijn er verschillende overleggen, zoals het casusoverleg 

mensenhandel 18- regio Haaglanden en het Mensenhandeloverleg minderjarigen vanuit het Centrum 

voor Jeugd en gezin (CJG). Daarnaast worden er regelmatig expertmeetings georganiseerd voor 

professionals.  

 

Het online hulpplatform Fier speelt een belangrijke rol in het signaleren van seksuele uitbuiting van 

kinderen. 

 

5. Wat doet het college om het platform van Fier onder de aandacht van Haagse jongeren te 

brengen en wat zou er verbeterd kunnen worden?  

 

In 2020 heeft er via social media een communicatiecampagne plaatsgevonden in samenwerking met 

JIP Haaglanden, SHOP Jeugd en Fier. Tijdens deze campagne zijn jongeren in Den Haag opgeroepen 

om anoniem hun verhaal te delen met hulpverleners. Door de coronacrisis heeft de offlinecampagne in 

mindere mate doorgang kunnen vinden. Gedurende de campagne is gekeken, of en welke activiteiten, 

offline opgestart zouden kunnen worden passend bij de acute situatie omtrent corona.   

 

Het hulpplatform en met name de chat van Fier heeft een groot bereik in het hele land (jaarlijks 283 

contacten), maar vanwege de decentralisatie van de jeugdhulp is het verkrijgen van subsidie lastig. 

Vanwege privacy mogen hulpverleners niet vragen naar de herkomst van hulpvragers.  

 

 

 

 

 



Gemeente Den Haag 
 
Ons kenmerk 

OCW/10174395 

 

3/3 

 

6. Zijn er op dit moment landelijke organisaties die vanuit de gemeente Den Haag subsidie 

krijgen? Zijn er mogelijkheden om de signalerende werkzaamheden van Fier financieel te 

ondersteunen?  

 

Nee, vanuit Den Haag worden er geen landelijke organisaties gefinancierd. JIP Haaglanden en SHOP 

Jeugd worden vanuit de gemeente Den Haag gefinancierd. JIP Haaglanden en SHOP Jeugd hebben de 

campagne ‘Chatten helpt’ ingebed binnen de zorg en onderwijsketen van Den Haag. JIP Haaglanden 

en SHOP Jeugd bieden beide ook een anonieme chatfunctie aan voor jongeren. De verbinding tussen 

Chat met Fier en de reguliere zorg in de regio is in een werkproces vormgegeven.   

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 


