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Programma

• Welkomstwoord

• De twee onderzoeken in het kort
• Maatwerk voor meiden

• Een goede toekomst

• Leefklimaat en veiligheid

• Presentatiecarrousel 

• Gesprekstafels

• Afronding en borrel



Maatwerk voor meiden

Onderzoek naar de hulp aan slachtoffers van seksuele uitbuiting

Literatuuronderzoek en handboekanalyse

•Wat weten we al over de effectiviteit van hulp voor de meiden?

Participatief actieonderzoek

•Wat is volgens meiden goede zorg?

•Hoe kunnen we aan meiden zien dat het beter met hen gaat? 

N=1 studies

•Hoe ziet de behandeling van de meiden eruit?

•Wat is het resultaat van de behandeling voor de meiden?



Participatief actieonderzoek (PAR)

3 gesloten instellingen en een open instelling, 3 tot 5 dagen per locatie

Samen met meiden gereflecteerd op ervaringen en wensen door middel van creatieve 
uitingen gevolgd door een lokale dialoog. 

Zie "Call us by our name": Quality of care and wellbeing from the perspective of girls in 
residential care facilities who are commercially and sexually exploited by "loverboys“ 
(2020) en ‘tien lessen van meiden op de open en gesloten groep’ (Ibid., 2022). 



N=1 onderzoek

Vragenlijsten
Interviews
Meiden, mentoren en ouders

Inclusie
- Ris-L
- 12-23 jaar
- Toestemming

6 instellingen
8 zorgprogramma’s



Onderzoek naar een geslaagde 
trajectbenadering voor slachtoffers 

van seksuele uitbuiting



Centrale vraagstelling

• Wat zijn succes- en belemmerende factoren (knelpunten) voor een 

geslaagde trajectbenadering? (Behoefte-onderzoek, deelonderzoek 1)

• Welke veelbelovende vormen en werkzame elementen van een 

trajectbenadering kunnen in de praktijk worden ingezet? (4 pilots, 

deelonderzoek 2)



Een ‘geïntegreerd hulpverleningstraject’ waarbij 

verschillende deeltrajecten naadloos op elkaar afgestemd zijn 

en elkaar versterken. 

• Continuïteit: aaneengesloten zorgaanbod

• Domeinoverstijgend: meerdere domeinen en niveaus (bijv. 

thuis, sociaal netwerk, school en werk)

• Sectoroverstijgend: ketensamenwerking, nauwe 

samenwerking en afstemming tussen betrokkenen (bijv. 

ouders, (gezins)voogd, verwijzers, zorgaanbieders, 

onderwijs) 

Wat is een trajectbenadering?



Behoefteonderzoek, deelonderzoek 1

360 graden feedback interviews

– Knelpunten hulpverleningstrajecten

• Verschillende fasen van een traject

• Verschillende domeinen

• Organisatorisch

– Perspectief van meisjes



Vier pilots, deelonderzoek 2

Twee fasen:

– Inrichten van pilots op basis van het behoefteonderzoek

– Onderzoek naar de werkzaamheid van de pilots 



Inrichten van de pilots

Via Jeugd: “Handen vol ervaring”

Inzet van ervaringsdeskundigen als sociale steunbron van 

meisjes gedurende het verblijf en na de overgang naar 

vervolgzorg. De sociale steunbron fungeert als maatje, 

motiveert het meisje, biedt psycho-educatie etc. en blijft 

betrokken na het zorgtraject.

Sterk Huis: “Een sterke toekomst”

Inzet van gestructureerd dagprogramma (in de vorm van 

therapie, activiteiten, sport, werkervaring, leren) en 

creëren toekomstperspectief door de inzet van een leer-

werkcoach bij de start van het verblijf. 



Inrichten van de pilots 

Gezinshuizen (HSL): “Boobietrap”

Inzetten van een training en handreiking voor 

gezinshuisouders (deskundigheidsbevordering) om 

problematiek te signaleren, hen te ondersteunen bij het in 

gesprek gaan en blijven bij het meisje. 

Fier: “Klaar voor de toekomst”

Focus op een geïntegreerde werkwijze (zorg, onderwijs, 

participatie) en inzet van toekomstplan om te werken aan

‘talenten, dromen en ambities’ op het gebied van school, 

werk, vrije tijd en sociaal. Ondersteunen bij het uitvoeren 

van dit plan na het verblijf.



Eerste zicht op werkzaamheid pilots

Casestudies (N=33) met herhaalde metingen

• RIS-L, dossiers

• Leefklimaat (GCI): start, 6 mnd, 12 mnd

• Frequente metingen (2-4 wekelijks): welzijn, 

maatschappelijk functioneren, basisbehoeften, 

pilotspecifieke vragen. 

• Kwantitatieve informatie aangevuld met 

toelichtingen en interviews

• Uitgevoerd door onderzoekers van de eigen 

instelling



Leefklimaat en veiligheid

Resultaten en dilemma’s

Onderzoekers – Een goede toekomst

Onderzoekers – Maatwerk voor meiden



Zorgprogramma’s 

Handboeken

Aspecten leefklimaat

1. Steun en responsiviteit

2. Groei en ontwikkeling

3. Positieve onderlinge interactie

4. Structuur en leefregels

Leefklimaat zorgprogramma’s



Zorgprogramma’s

Rapportcijfers GCI en interviews

• Meestal voldoende tot goed

Participatief actieonderzoek

• 10 kritische lessen

Verschillende uitkomsten



Leefklimaat pilots 

Gezinshuizen

Gesloten groep

Open groepen



Leefklimaat pilots

GCI schalen

• Algemeen: bovengemiddeld op schalen GCI, totaal groepsklimaat meer 

open dan gesloten. 

• Residentie: gemiddeld op onderlinge omgang meiden op de groepen

• Gezinshuizen: goed op totaal leefklimaat (open), weinig repressie, prettige 

fysieke leefomgeving. 



1. Ik krijg de ruimte

2. Ik kan mezelf zijn

3. Ik voel me veilig

4. Ik bepaal wie mij aanraakt

5. Ik maak mijn eigen keuzes

6. Ik mag fouten maken

7. Ik mag sexy zijn

8. Ik kan aandacht vragen

9. Ik verveel me niet

10. Ik 'snitch' niet

10 lessen



Behoefte aan autonomie én veiligheid



Interactie tussen meiden op de groep



Praten met meiden over veiligheid en leefklimaat



xxxxxx

Implementatie 10 lessen



Presentatiecarrousel

Nummer op de gele sticker bepaalt welke tafel je 
start. We draaien tegen de klok in door.

1. Steunend netwerk (Gezin én netwerk) 

2. Toekomstperspectief en vervolgzorg 

3. Bewustwording en signalering 

4. Ervaringsdeskundigheid (ervaringsmaatje) 

5. Behandelaanbod 



Gesprekstafels

Het nummer op de blauwe sticker bepaalt aan 
welke tafel je zit


