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Criminele uitbuiting
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Jarenlang is er een focus geweest op de seksuele uitbuiting van kwetsbare
minderjarigen. Sinds kort wordt er steeds meer bekend over criminele
uitbuiting van kwetsbare minderjarigen. In het onderwijs maakt men zich
steeds meer zorgen, maar ook collega’s uit de jeugdzorg trekken steeds
vaker aan de bel over dit fenomeen. Beetje bij beetje wordt er meer bekend,
en blijken criminele bendes jongeren te dwingen om drugs te runnen en te
dealen of bijvoorbeeld winkeldiefstallen te plegen.
Het is een thema wat moeilijk te grijpen is, daar jongeren vaak angstig zijn
om erover te praten, maar ook in veel gevallen zichzelf niet eens per definitie
als slachtoffer zien. Het begint in hun eigen ogen vaak vrij onschuldig, het
verkopen van softdrugs op straat is niet eens meer echt een taboe thema te
noemen. Het staat in het begin best wel “stoer” om te doen, en voelt dus ook
niet altijd als dwang in het beginstadium.

Waar moet je aan denken?
Criminele uitbuiting kent allerhande verschijningsvormen, we zijn geneigd vaak heel “groot” te denken.
Maar denk bijvoorbeeld aan dat ene meisje wat
voor haar vriend telefoonabonnementen moet
afsluiten. Of die ene jongere die softdrugs ver1. Zorg voor een rol in de wijk
koopt op straat, maar daarbij onder druk staat
die onvoorwaardelijk kan verbinden met jongeren
van de “hoofd” verkoper. Maar het kan ook die
2. Maak een duidelijke verbinding
minderjarige asielzoeker zijn wat van mensenstussen het domein zorg en veilimokkelaars henneptoppen moet knippen om
gheid
zijn reis te betalen.
3. Onderzoek in het werken met

TIPS

jongeren altijd eerst het
“waarom” alvorens het gedrag af
te straffen
4. Stel grenzen aan het criminele gedrag, maar doe dit
vanuit verbinding

Wat vraagt dit van mij als hulpverlener,
jongerenwerker of straathoekwerker?

Criminele uitbuiting is vaak een blinde vlek in het
werken met jongeren. Ze vertonen grensoverschrijdend gedrag, en worden vanuit die hoedanigheid
veelal gezien als dader. Doordat ze gezien worden als
dader wordt ook de hulpverlening als zodanig ingezet.
Jongeren zullen een blind vertrouwen in iemand moeten
hebben willen ze uiteindelijk echt durven vertellen dat dingen onder
dwang gebeuren, uit angst voor represailles. Het is dan ook ontzettend
belangrijk dat er een nauwe samenwerking bestaat binnen het gemeentelijk
domein tussen de afdelingen zorg & veiligheid.
Als hulpverlener is het ontzettend belangrijk om, ongeacht of het om uitbuiting gaat of niet, altijd te starten met uit te filteren “waarom” iemand de stap
richting de criminele wereld heeft gezet. Alleen als je weet waarom, ben je
überhaupt in staat om samen met de jongere te komen tot gedragsverandering. Tegelijkertijd maakt deze insteek dat je in staat bent om een relatie op
te bouwen, daar waar we in de basis veelal gewend zijn om te starten met
een oordeel over het criminele gedrag. Het is deze relatie, die uitermate
belangrijk is om daar waar er sprake is van uitbuiting met een jongere tot de
kern te komen. Dit wil niet zeggen dat het criminele gedrag dan ook goedgekeurd hoeft te worden, het vraagt een voortdurende balans tussen enerzijds grenzen stellen aan het gedrag, tegelijkertijd in verbinding blijven en op
deze manier zicht te houden op de motieven, en daar waar nodig in te zetten
op bescherming i.p.v. afstraffing.

Wat vraagt dit van mij als gemeente?
Het is ontzettend belangrijk om in de gemeente in te zetten op een vrije rol
in het domein die in staat is om zorg & veiligheid te verbinden. Er wordt
bewust gezegd een vrije rol, omdat het met deze problematiek ontzettend
belangrijk is dat iemand in staat is om onvoorwaardelijk te verbinden. Hier
mogen begeleidingsindicaties geen enkele belemmering spelen. Deze
persoon moet tevens een goed zicht hebben op de gehele leefwereld in uw
eigen gemeente. Er mag geen leeftijdsgrens zijn tussen 18- en 18+. Juist door
contact te hebben met de gehele laag van de samenleving weet deze persoon “hoe de hazen lopen” in uw gemeente en kan deze vroegtijdig signaleren wanneer er sprake dreigt te zijn van uitbuiting. De onvoorwaardelijke
verbinding maakt tegelijkertijd dat degene vanuit deze rol in staat is jongeren te begeleiden gedurende het proces. Deze rol zou prima bij het Straathoekwerk kunnen passen, ingezet vanuit de Streetcare methodiek Streetcare - 9789085600985 - Uitgeverij SWP (swpbook.com)
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Korting training Streetcare 13 oktober!
KIM Streetwise Advies viert feest, want de eerste nieuwsbrief is een feit! En
als ik feest heb, dan deel ik die vreugde natuurlijk graag met jullie.
Voor de trouwe lezers heb ik dan ook een kortingscode voor de training
Streetcare op 13 oktober te Utrecht. Tijdens deze training gaan we dieper in
op onder andere deze problematiek. Leer je hoe je ouders kunt
meenemen in dit hele proces maar ook hoe je zelf deze
Streetcare rol in je wijk kunt vormgeven.
Dus: Schrijf je nu nog in via deze link Training Streetcare 13 oktober 2021 – KIM Streetwise Advies en vul bij
het vakje organisatie naast je organisatie het woord
korting nieuwsbrief in en dan ontvang je 15%
korting op je inschrijving!

TIPS

5. Accepteer dat jongeren niet
altijd meteen zullen toegeven
dat ze onder druk staan
6. Neem ouders mee in het
proces, leg ze uit dat de kans
bestaat dat hun kind onder druk
handelt, help ze in verbinding te
blijven
7. Zorg dat je voldoende zicht
hebt op het netwerk op straat,
heb je dit niet zoek dan contact met het lokale jongerenwerk of straathoekwerk
8. Werk vanuit presentie
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Nieuwe Post-HBO opleiding Streetcare
Zoals jullie mij kennen zit ik niet graag stil! Het boek Streetcare is uitgebracht
om verschil te kunnen maken in de wereld van jeugdzorg. Er wordt voor mijn
gevoel nog altijd te weinig ruimte geboden om te werken vanuit oprechte
verbinding met jongeren. Dit wordt veelal belemmerd door het systeem
zoals we dat met zijn allen hebben opgebouwd. Toch ben en blijf ik ervan
overtuigd, dat je met de juiste attitude en een rugzak gevuld met de juiste
kennis over straatcultuur, criminele ontwikkeling, hechting & trauma en
rollenpatronen binnen gezinssystemen een wereld van verschil kunt maken.
Via een dierbaar collega kwam ik in contact met de PONS-Academie, en
meteen was ik verkocht. Berendineke en Arno zijn twee mensen die staan
voor inhoud, vakmanschap maar ook passie. De samenwerking kwam dan
ook al heel snel tot stand, en al snel groeide de droom in mijn hoofd uit tot
een heuse Post-HBO opleiding. Door de samenwerking kreeg ik de kans om
de beste docenten te vinden om die rugzak met kennis te vullen, en mag ik
zelf als hoofddocent steeds opnieuw
de student de verworven kennis leren
inzetten door de bril van presentie.
Ik durf dan ook te zeggen dat ik op de
“geboorte” van de Streetcare opleiding nog een stukje trotser ben dan
op het boek wat verscheen dit jaar.
Het geeft mij het gevoel om nu daadwerkelijk samen met jullie allemaal
dat verschil te kunnen maken.
Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan snel hier Opleiding Streetcare
- Zorg voor de jeugd van de toekomst
(ponsacademie.nl)

