
Meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel zijn in een Jeugdzorgplus 

inrichting ook op een sekse gemengde leefgroep te helpen 
 
Inleiding: 
Tussen april en augustus 2016 heeft Juliette Sonderman (promovenda bij het lectoraat Residentiële 
Jeugdzorg van Hogeschool Leiden) samen met Rozerie Bosma (beleidsmedewerker van Transferium 
Jeugdzorg) een effectonderzoek uitgevoerd naar de behandeling van jongeren op de ‘ego versterkende 
leefgroep’ Meent 9 van Transferium Jeugdzorg. Transferium Jeugdzorg is een gesloten inrichting (een 
zogenaamde Jeugdzorgplus voorziening) waar jongeren wonen en behandeld worden. De kinderrechter 
beslist over de noodzaak voor dergelijke behandeling. Voor geïnteresseerden is er recent de mooie 
documentaire “Ik ben geen probleemkind, ik ben een uitdaging” over juist deze jongeren in Transferium 
Jeugdzorg gemaakt (https://www.npo.nl/2doc/15-05-2017/KN_1690883). 
 
Op leefgroep Meent 9 van Transferium, worden meisjes behandeld omdat zij (vermoedelijk) in een 
schadelijke afhankelijkheidsrelatie zijn of dreigen te verkeren met iemand die hen seksueel misbruikt, 
een pooier (‘loverboy’) of mensenhandelaar. De gesloten setting is nodig vanwege gebrek aan motivatie 
en bescherming tegen henzelf en degene die hen misbruikt. Het doel van de behandeling is om aan het 
eind van het verblijf, het risico op herhaald misbruik aanvaardbaar laag te laten zijn en te zorgen dat er 
een  (lichter) vervolgtraject is waarbij de eventuele verdere ontwikkelingsbedreiging wordt verminderd. 
Meent 9 is uniek omdat meisjes die kampen met deze problematiek samen met jongens op een 
leefgroep wonen. Er bestaat landelijk een breed gedragen idee dat meisjes die (vermoedelijk) 
slachtoffer zijn van loverboys/pooiers met dergelijke problematiek in eerste instantie het best 
behandeld kunnen worden in een homogene leefgroep met uitsluitend meisjes. In 2014 adviseerde een 
commissie van deskundigen onder leiding van kamerlid Naïma Azough in een richtinggevend rapport 
hierover:  
 
“Om in een behandelproces te komen, is een veilige omgeving nodig; een omgeving waar je niet samen 
bent met potentiële daders en die geen appèl doet op oud gedrag. Daarnaast is het ook mogelijk de 
voordelen van lotgenotencontact en groepsbehandeling te inventariseren. De ervaring is dat er in een 
homogene meisjesgroep en zeker in een groep meisjes die het zelfde hebben meegemaakt, minder schuld 
en schaamte wordt ervaren, meer openheid van zaken wordt gegeven en dat meisjes elkaar aanspreken 
op gedrag“. 
 
Dit deel van het advies is niet door empirisch onderzoek onderbouwd. Bij Transferium Jeugdzorg was 
men de evenmin empirisch onderbouwde mening toegedaan dat jongeren er bij gebaat zijn om zoveel 
mogelijk behandeld te worden in een natuurlijke omgeving om zo de normale ontwikkeling te 
faciliteren. Onderbouwing werd gezocht door onderzoek. De vragen die tijdens het onderzoek centraal 
stonden waren: is deze leefgroep veilig voor de jongeren en kunnen ze voortgang boeken in hun 
behandeling? 
 
Methode: 
Gedurende 18 weken is wekelijks met vragenlijsten onderzocht hoe de jongeren het leefklimaat 
beleefden, of ze onderling op een positieve manier met elkaar omgingen, en of ze gemotiveerd waren 
voor de behandeling (de voorwaarden voor behandelresultaat). Ook is gemeten of hun psychosociale 
problemen en trauma symptomen verminderden gedurende de tijd en of hun gevoel van eigenwaarde 
toenam. Daarnaast is (ook met behulp van studenten sociaal werk) kwalitatief onderzoek gedaan naar 
wie deze jongeren waren en hoe zij de behandeling beleefden. Als laatste worden de jongeren 6 
maanden na verblijf geïnterviewd over hoe het met ze is (is nog in proces). 
 
 
  



Resultaten: 
De jongeren van Meent 9 kenden allemaal zoals verwacht een zeer problematische levensloop die 
getekend werd door huiselijk geweld, mishandeling en dergelijke. Uit de interviews bleek ook dat de 
meisjes vaak naast slachtoffer ook dader van (ernstige-) misdrijven waren die niet bij justitie of de 
behandelaars bekend waren. Dat is waardevolle kennis waarop de inrichting haar behandelbeleid gaat 
aanpassen. De meeste jongeren waren weinig geopinieerd over het feit dat ze met de andere sekse op 
een afdeling waren; dat vonden ze niets bijzonders. De meisjes maakten geen melding van seksueel 
intimiderend gedrag van de jongens. Een meisje verdacht een jongen in een interview van werven voor 
prostitutiedoeleinden. Dit is toen onderzocht en het vermoeden leek niet gegrond.  
Ook bleek dat tijdens het onderzoek het leefklimaat op de afdeling door de meeste jongeren als positief 
werd gezien, dat meeste jongeren meer steun aan elkaar beleefden dan dat ze last van elkaar hadden 
en dat de meeste jongeren in de loop van de tijd een redelijke behandelmotivatie lieten zien. Ook waren 
er grote individuele verschillen. De jongeren die op de bovenstaande dimensies minder positief naar 
voren kwamen, boekten ook minder vooruitgang in de behandeling.  
Een aantal jongeren boekten significante vooruitgang op een aantal aspecten van de behandeling. Bij 
sommigen gingen de trauma klachten na therapie naar beneden, bij anderen verminderde problemen 
als angsten en of somberheid en bij sommigen verminderde de gedragsproblemen.  
Tijdens het onderzoek bleek dat één meisje zich nog actief involveerde met een netwerk van 
mensenhandelaars en ook rees het vermoeden dat zij een ander meisje trachtte te werven voor 
prostitutie.  
 
Conclusies: 
Uit veel eerder onderzoek van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van Hogeschool Leiden (Peer van 
der Helm) bleek al eerder dat een open leefklimaat (zie elders op deze website) voorwaardelijk is voor 
behandelsucces. Ook door dít onderzoek wordt dat weer op een nieuwe manier onderstreept.  
Deze jongeren laten allemaal complexe problematiek zien, de meeste jongeren leiden onder 
traumaklachten en moderne therapie kan in een dergelijke goede behandelomgeving goede resultaten 
opleveren.  
Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan een antwoord op de vraag of een veilige leefklimaat 
voor deze specifieke groep meisjes mogelijk is in een sekse gemengde leefgroep. Veiligheid is bij deze 
doelgroep altijd een issue: de winsten die met mensenhandel te halen zijn, zijn zo groot en deze  jonge 
meiden zijn kwetsbaar. Gevaar kan ook bij hun seksegenoten vandaan komen. Zorgvuldige selectie van 
wie bij wie op een leefgroep kan wonen is ontzettend belangrijk en moet een doorlopend punt van zorg 
en aandacht zijn. In Transferium worden er altijd meer meisjes dan jongens in de leefgroep geplaatst 
(idealiter 5/3), deze jongens mogen geen externaliserende problemen met relaties en seksualiteit 
hebben,  de jongens hebben zelf ook vaak internaliserende problematiek of ze hebben wat extra 
bescherming nodig vanwege een soms wat jonge leeftijd of bijvoorbeeld vanwege homoseksualiteit; 
voor mannelijke ‘testosteronbommen’ is  Meent 9 geen goede plek.   
Ook is een positief leefklimaat een permanent ‘werk in uitvoering’, een permanent proces en geen 
eindresultaat.  De sociaal werkers, leidinggevenden en docenten in deze inrichtingen doen dagelijks hun 
best dit voor elkaar te krijgen. Heel moeilijk werk, maar als het lukt dan is de beloning enorm groot: 
deze heel erg beschadigde jongeren kunnen weer wat beter functioneren. Een meisje vertelde me na 
haar behandeling dat ze een baan had en een lieve vriend,  dat ze niet meer zo bang was als voorheen 
en geen harddrugs meer gebruikt. Dat is een enorme winst voor haarzelf en voor de samenleving.  
 
 
 
 


