
 

                       

                          

 
We zijn het webinar gestart met een film door ervaringsdeskundige professionals Yassin en Matthijs die 
naspelen hoe een jongere geronseld en gebruikt wordt voor drugscriminaliteit en slachtoffer is van criminele uitbuiting.  
 
Gevolgd door een presentatie van Hans Willemsen (beleidsadviseur bij Cordaan) met uitleg over een licht 
verstandelijke beperking (LVB): 

• Een LVB is een niet zichtbare beperking. Als gevolg hiervan worden zij vaak overvraagd en overschat door 
hun omgeving en door zichzelf. 

• Bij een LVB is er sprake van een beperking in de adaptieve vaardigheden, emotionele ontwikkeling en 
cognitie. 

• Signalen van een LVB zijn o.a.: te laat komen, grapjes/beeldspraak niet begrijpen, moeite met rekenen, 
schrijven, klokkijken, snel boos worden en niet (kunnen) aanpassen aan de situatie. 

• Risicofactoren zijn o.a.: beïnvloedbaar, statusgevoelig, te verleiden, ontbreken van steunend netwerk en niet 
(kunnen) overzien van gevolgen. 

 
Na de presentatie gingen we in gesprek met Hans Willemsen en Lies Visser (zeden- en mensenhandel officier 
bij het OM): 

• Mensen met een LVB zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen, ook op het gebied van 
mensenhandel (ca. 40% in de gedetineerden heeft een LVB). 

• Terugmelden: Bij het OM wordt gekeken naar de reden waarom verdachte zich niet aan de voorwaarden 
houdt, wat zit hier achter? Begrijpt verdachte de opgelegde voorwaarden wel? 

• In het criminele uitbuitingscircuit ziet het OM veel verdachten die ook slachtoffer zijn. Het inwinnen van 
informatie bij ouders, school en omgeving is belangrijk om de situatie duidelijk te krijgen. Tijd nemen voor het 
verhoren van iemand met een LVB is belangrijk. Vervolgens moet ook de afweging gemaakt worden wat een 
passende straf is, detentie is niet altijd het meest passend. Een zorgtraject kan dan soms passender zijn. 

 
Na de pauze gingen we verder met een gesprek met Desiree van Kampen (beleidsadviseur openbare orde en 
veiligheid [jeugd] gemeente Beverwijk) en Sjoerd van Bemmel (senior onderzoek bij het Centrum tegen 
Kinder- en Mensenhandel [CKM]): 

• Onder middelbare- en MBO scholen maakt 55% zich zorgen over criminele uitbuiting. 

• Er is weinig bewustwording van en aandacht voor criminele uitbuiting. 

• De invloed van Corona is merkbaar. Er is meer afstand is gekomen in de samenwerking tussen betrokken 
partijen. Het onzichtbare is nog meer de onzichtbaarheid ingegaan. Pas toen de scholen weer open gingen in 
zomer 2020 kregen leraren meer zicht op casussen van criminele uitbuiting.  

• Scholen kunnen een signalerende rol hebben als het gaat om criminele uitbuiting door melding te maken, 
waarna de juiste partijen betrokken raken. 

 
Wensen van de deelnemers voor het volgend webinar over handelingsperspectief zijn: 

• Ervaringsdeskundige 

• Tips begeleiden jongeren met een LVB (& uitbuiting) 

• Praktijkvoorbeelden 

• Informatie gericht op signaleren en handelen (ook als iemand geen aangifte wilt doen) 

• Praktische handvatten 
 

In de chat werden veel vragen gesteld, voornamelijk waar de hulpverleners en anderen die (denken) te maken 

hebben met iemand met een LVB terecht kunnen voor vragen en hulp. En hoe deelnemers in gesprek kunnen gaan 

met mensen met een LVB. Bijvoorbeeld als ze het vermoeden hebben dat het om criminele uitbuiting gaat.  

 Het webinar terugkijken? Dat kan via deze link. 

Vanwege de eigenaarsrechten van de film, zijn de filmfragmenten uit de opname geknipt.  

https://www.youtube.com/watch?v=Os4f55IWD54

