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Inleiding 
Het doel van het concept ‘Steek jij je hand uit’ is het voorkomen en 
verminderen van criminele, seksuele en arbeidsuitbuiting onder jongeren. 
Bewustwording over mensenhandel en zijn verschillende vormen is daarbij 
cruciaal. Dit is het startpunt voor het herkennen en melden van signalen, 
het beschermen van slachtoffers, het aanpakken van daders en het 
bewerkstelligen van zowel preventieve als reactieve maatregelen.

Dit communicatieplan is geschreven om het bewustwordingsconcept 
‘Steek jij je hand uit’ onder de aandacht te brengen bij de verschillende 
doelgroepen, met als uiteindelijke doel dat jongeren de website en de 
verhalen bekijken en zich bewust worden van de gevolgen van een keer 
‘ja’ zeggen. 
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Doelstelling 
Het doel van de communicatie over ‘Steek jij je hand uit’ – met de 
website en de video’s – is uiteindelijk dat:

• Jongeren weten wat criminele, seksuele en arbeidsuitbuiting is 
(kennis).

• Jongeren begrijpen dat de gevolgen en risico’s ernstig kunnen 
zijn. Ze zien in dat het moeilijk is om eruit te stappen als ze 
eenmaal ‘ja’ hebben gezegd (houding).

• Jongeren weten wat ze moeten doen als ze benaderd worden en 
weten waar ze terechtkunnen voor hulp (gedrag).
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Afzender van de communicatie 
Het bewustwordingsconcept ‘Steek jij je hand uit’ is ontwikkeld in 
opdracht van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. Dit is een 
samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar 
Ministerie binnen de eenheid Rotterdam. 

Aangezien de VeiligheidsAlliantie onvoldoende bekend is bij de 
verschillende doelgroepen is het advies om – met name vanuit de 
verschillende leden van de projectgroep – te communiceren over 
‘Steek jij je hand uit’. Dus: per gemeente, het OM en Humanitas. 
Vervolgens kan iedere gemeente partners (zoals de politie, jongerenwerk 
en andere hulverleningsinstanties) informeren en vragen of zij ook hun 
communicatiekanalen in willen zetten om aandacht te besteden aan 
het concept. 

We raden af om socialemediakanalen op te zetten met als afzender ‘Steek 
jij je hand uit’. Er zijn immers nog geen volgers. Het kost tijd en geld om 
een platform levendig te houden en er zit geen persoon of organisatie 
achter. Hierdoor voelt het minder echt. 
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Kaders en randvoorwaarden 
Het advies aan de leden van de projectgroep is om samen een datum af 
te spreken om dit project te lanceren. Eén gemeente zou het voortouw 
kunnen nemen met een kick-off, waarna de andere gemeenten en 
partners in de communicatie volgen. Door synergie te creëren en alle 
partijen rond hetzelfde moment te laten aansluiten, wordt de impact 
groter en ontstaat er een sneeuwbaleffect. 

Het is aan de leden van de projectgroep om dit verder met elkaar af te 
stemmen, daarin een besluit te nemen en de achterban te informeren. 
Dit communicatieplan is er puur op gericht om adviezen te geven aan 
de betrokken partners om met de verschillende doelgroepen over dit 
bewustwordingsconcept te communiceren en hen van materialen te 
voorzien. Het wanneer, en welke partner wat doet, valt buiten de scope 
van deze opdracht. 
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Doelgroepen 
Er zijn vier doelgroepen te onderscheiden in de communicatie over 
‘Steek jij je hand uit’.

• Jongeren (primair)  • Media (secundair)
• Scholen (secundair)  • Intern/betrokken partners (primair)

Jongeren
Het gaat om middelbare scholieren van het voorgezet onderwijs in de leeftijd 
van 12 t/m 14 jaar, zoals vastgesteld aan de start van het project. Dit is de 
primaire doelgroep van het hele concept. In dit plan worden tools gegeven 
om deze doelgroep te bereiken.

Scholen
Een manier om jongeren te bereiken is via de school. Docenten kunnen 
een belangrijke rol spelen in het onder de aandacht brengen van het 
concept en de video’s bij jongeren, het bespreekbaar maken in de klas, 
en het inschakelen van hulp. Daarom hebben we op de website 
www.steekjijjehanduit.nl informatie voor docenten geplaatst. In dit plan 
worden ook adviezen gegeven om scholen te informeren over het bestaan 
van dit bewustwordingsconcept.

Media
Om breed aandacht te vragen voor het concept kan de boodschap via 
media naar buiten worden gebracht. Partners binnen de VeiligheidsAlliantie 
eenheid Rotterdam kunnen met lokale media over de lancering van het 
concept communiceren. Zoals eerder geschetst, is het aan de leden van de 
projectgroep om gezamenlijk te besluiten over het wanneer en door wie. 

Intern/betrokken partners
De projectgroep moet ook aan haar achterban, zoals aan de burgemeester van 
iedere gemeente, verantwoording kunnen afleggen over dit project, 
en intern over het project communiceren. 



  Communicatieplan

8

Boodschap 
Regelmatig verschijnt het onderwerp mensenhandel en de verschillende 
vormen van uitbuiting in het nieuws en op de sociale media. Toch is het 
een aanname om te denken dat iedereen begrijpt wat mensenhandel 
precies inhoudt. Jongeren denken vaak dat het hen niet zal overkomen. In 
de communicatiestrategie en in de formulering van de boodschap dient 
derhalve rekening gehouden te worden met minimale voorkennis en met 
beperkte interesse. 

Het is van belang om duidelijk te maken in alle communicatie – zowel 
intern als extern – dat mensenhandel een hardnekkig probleem in onze 
samenleving is dat meestal buiten het zicht gebeurt. Hierbij gaat het niet 
alleen om volwassenen, maar steeds vaker ook om minderjarigen. Alle 
vormen van mensenhandel, zoals seksuele, criminele en arbeidsuitbuiting, 
grijpen diep in op de vrijheid van de slachtoffers en bezorgen hun veel 
leed. Daarom is het belangrijk middelbare scholieren weerbaar te maken 
en de hand uit te steken. 

De essentie van de boodschap naar jongeren is: 
“Denk je dat het jou niet zal overkomen? Dat dachten anderen ook. Zij 
weten nu beter. Laat je niet paaien door mooie beloftes over snel geld 
verdienen en mooie spullen. Zeg nee!”
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Communicatiestrategie 
Het concept en daarmee de communicatie richt zich op preventie. Met 
de communicatie zetten wij in op het vergroten van de weerbaarheid en 
meldingsbereidheid door in elke uitlating handelingsperspectief mee te geven 
aan (primair) jongeren en (secundair) docenten, ouders en andere betrokken 
partners. Daarbij communiceren wij preventief over mensenhandel en de 
verschillende vormen van uitbuiting. 

Framing en storytelling
Omdat mensenhandel een breed en soms vaag begrip is, communiceren wij 
met heldere voorbeelden en vanuit de eerdergenoemde kernboodschap. We 
zorgen altijd voor het juiste frame rondom een thema en maken dit herkenbaar 
aan de hand van een verhaal van een jongere (storytelling); iemand in wie een 
jongere zich kan herkennen.

Communicatietactieken
Er kan op talloze manieren gecommuniceerd worden over het project met de 
diverse doelgroepen. We houden hiervoor de volgende tactieken aan: 

• Algemene informatievoorziening (massagericht):
 Via de gemeentelijke website of websites van andere partners, (lokale) 

media en sociale media etc. willen we zo veel mogelijk inwoners, scholen 
en andere hulpverleningsinstanties bereiken en informeren over het 
concept ‘Steek jij je hand uit’. Het doel hiervan is bewustzijn creëren, 
signalen herkennen en hulp inschakelen wanneer dat nodig is.

• Doelgroepgerichte communicatie (groepsgericht):
 Hierbij kan het gaan om de benadering van middelbare scholieren 
 (de primaire doelgroep van dit project), een bepaalde school of klas, of 

jongerenorganisaties. 
• Individuele communicatie (persoonsgericht):
 Dit gaat om persoonlijke voorlichting, bijvoorbeeld aan een 
 slachtoffer of een ouder met vragen. Dit zal verder geen onderdeel 
 zijn van dit plan. 
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Communicatiemiddelen 
Per doelgroep zal advies gegeven worden welke communicatiekanalen 
ingezet kunnen worden.

Jongeren
Jongeren tussen 12 en 15 jaar kennen geen wereld zonder mobiele 
telefoon, internet en Google. Het gebruik van sociale media is voor hen 
vanzelfsprekend. Ze brengen een groot deel van de dag online door. Deze 
vele uren online zien zij  niet uitsluitend als gezellig tij dverdrij f, maar ook 
als een manier om hun sociale leven te managen en zich te verbinden met 
leeftij dsgenoten. 

Het Nationale Social Media Onderzoek presenteert cij fers m.b.t. het 
socialemediagebruik in Nederland. Het gebruik van TikTok stij gt het sterkst. 
Met name in de groep 9 t/m 14 jaar wordt TikTok, naast YouTube, het meest 
gebruikt. Instagram is vooral vertegenwoordigd in de leeftij d 18-14 jaar en 
Facebook in de leeftij d 40+.
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Inhoud van de boodschap
Jongeren vinden helderheid, originaliteit en eenvoud belangrij ke 
eigenschappen van goede communicatie. In één oogopslag willen zij  weten 
waarover een aankondiging gaat. Hun interesse wordt vooral gewekt door de 
vorm of de lay-out en het jonge karakter. Geforceerd een boodschap als jong 
en hip brengen wordt echter heel snel doorzien. De verpakking - look and 
feel - moeten matchen met de inhoud.

Advies
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat TikTok het kanaal is om de 
jongeren in het kader van dit project te bereiken. Echter, als we kij ken naar 
de betrokken partij en die over ‘Steek jij  je hand uit’ gaan communiceren, dan 
is geen enkele gemeente actief op TikTok (zie bij lage voor een overzicht). 
Voor gemeenten zij n Facebook en Instagram de meest gebruikte kanalen. 
Wel is te zien dat de politie, en met name jeugdagenten, de eerste stappen 
waagt op TikTok. Daarnaast zij n de video’s op TikTok vaak grappig en 
creatief, dus daarmee niet direct aansluitend op de boodschap die we met 
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dit project willen overbrengen. Het zal dan gekunsteld gaan voelen. Als we 
naar YouTube kijken zien we dat weinig gemeenten dit kanaal gebruiken. 
Er zouden betaalde advertenties ingezet moeten worden (denk aan preroll 
– een advertentie voordat je je YouTubevideo ziet) om jongeren te bereikt, 
maar dit vergt een behoorlijke investering.
Daarom hebben we naar andere middelen gekeken om jongeren 
te bereiken. Wel willen we meegeven dat het een optie is om online 
influencers met een groot bereik op bijvoorbeeld TikTok, in te zetten om 
aandacht te vragen voor de campagne. De voordelen hiervan zijn: een 
groot bereik, veel engagement en authenticiteit. Het is daarbij van belang 
dat de content past bij de gekozen influencer. Nadelen zijn dat dit meer een 
landelijke aanpak is, in plaats van de focus op een regionale uitrol, die een 
investering in tijd en geld vraagt.  

Inzet middelen
Hoewel jongeren veel online zijn, komen ze ook fysiek bij elkaar. Denk aan 
school, sport- en andere verenigingen, bibliotheek, jongerencentrum. Ons 
voorstel is om jongeren daar te triggeren naar de website te gaan, bijv. 
door posters en kaarten in een voor hen aansprekende stijl. We hebben een 
aantal poster- en kaartenformats ontwikkeld. De open bestanden van deze 
designs worden via een aparte webpagina binnen www.steekjijjehanduit.nl 
gedeeld, zodat gemeenten ze kunnen downloaden, waar nodig aanpassen 
en printen. Het advies is om per gemeente een inventarisatie te maken van 
locaties waar deze jongeren van 12 t/m 14 jaar komen en daar de materialen 
te verspreiden. Aangezien school een centrale plek is en daarnaast een 
doelgroep in dit communicatieplan, zal hieronder advies worden gegeven 
om scholen te benaderen en hen in te zetten als kanaal richting jongeren. 
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Scholen
Hoewel we met de website www.steekjijjehanduit.nl rechtstreeks jongeren 
willen benaderen, spelen scholen wel een belangrijke rol om jongeren in 
aanraking te laten komen met het concept.

Inzet middelen 
Daarom hebben we de volgende materialen ontwikkeld:

• Docentenportaal op de website: met uitleg over de verschillende 
verschijningsvormen van mensenhandel, werkvormen om het 
onderwerp in de klas te bespreken, signalen van afwijkend gedrag 
bij leerlingen, tips om een gesprek met een leerling aan te gaan en 
hulpverleningsroutes.

• Op een aparte webpagina binnen www.steekjijjehanduit.nl kunnen 
gemeenten en partners de volgende materialen downloaden om 
scholen enerzijds te informeren over deze bewustwordingscampagne 
en anderzijds om hen te helpen deze te promoten op school. Ook 
worden hiervan weer de open bestanden gedeeld, zodat partijen de 
materialen eventueel kunnen aanpassen en laten drukken:

o Brief voor scholen: vanuit de gemeente, bijvoorbeeld de 
burgemeester, kan een brief naar scholen worden gestuurd om 
hen meer uitleg te geven over het concept en het waarom.

o Folder voor scholen: bij de brief kan een folder worden gevoegd 
met meer uitleg over het concept.

o Poster/kaarten: scholen zouden posters kunnen opvragen – of 
juist actief aangeboden krijgen door een gemeente – om het 
concept onder de aandacht te brengen. Ditzelfde geldt voor de 
kaarten.

o Grabbelton: door een opvallende grabbelton in de klas of een 
centrale plek op school neer te zetten kun je op een creatieve 
manier leerlingen nieuwsgierig maken.  
In de grabbelton zitten kleine zakjes met kaartje waarop een 
triggerende tekst te zien is in relatie tot Steek jij je hand uit. 
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Deze kaartjes kunnen ze op de sociale media delen. Tevens 
bevatten deze kaartjes een QR-code naar de website. Optioneel: 
om leerlingen ook wat mee te geven kunnen de zakjes 
chocolademuntjes bevatten. Hiermee wordt een link gelegd naar 
waar het bij uitbuiting vaak om draait: geld verdienen aan een 
ander.

Media/algemene informatievoorziening
Om zoveel mogelijk media, inwoners, scholen, verenigingen en andere 
hulpverleningsinstanties te bereiken en te informeren over ‘Steek jij je hand 
uit’ kan meer massagerichte, algemene communicatie worden ingezet.

Inzet middelen 
Voor deze algemene informatievoorziening zijn de volgende materialen 
ontwikkeld:

• Persbericht over de lancering. Dit bericht kan ook gedeeld worden als 
op de website van partners.

• Social media posts: voor zowel Instagram als Facebook zijn 
afbeeldingen met daarbij passende teksten ontwikkeld die partners via 
hun socialemediakanalen kunnen delen. 

Intern/lokaal bestuur
Het is belangrijk de achterban te informeren over het concept. Daarvoor 
is eerder al een video gemaakt. Deze zou ook met de interne organisatie 
van iedere betrokken partij kunnen worden gedeeld. Dit geldt ook voor 
een te ontwikkelen lokaal communicatieplan en de hierboven genoemde 
materialen, afhankelijk van de inzet.
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Lokaal communicatieplan 
Dit communicatieplan is een globaal communicatieplan. Het is aan de 
projectleden en de afzonderlijke organisaties om te bepalen wanneer 
het concept ‘Steek jij je hand uit’ wordt gelanceerd. Hierboven zijn 
de mogelijkheden weergegeven om met de diverse doelgroepen te 
communiceren. Het is aan iedere partij om een keuze te maken van de 
routes en de materialen. Daarvoor is het advies om met de afdeling 
communicatie nog een lokaal communicatieplan op te zetten, met een 
duidelijke tijdsplanning. Daarbij wordt ook geadviseerd om niet alleen op 
het moment van lancering alle communicatie in te zetten, maar gedurende 
een langere periode doelgroepen continu te wijzen op dit concept. 
Immers, het creëren van bewustzijn en het uiteindelijk weerbaar maken van 
jongeren gebeurt niet van de ene op de andere dag. Er zou ook gekeken 
kunnen worden of bijvoorbeeld in de regio op een moment in het jaar ‘De 
Week tegen Mensenhandel’ georganiseerd kan worden. De Europese dag 
tegen mensenhandel is ieder jaar op 18 oktober. Hoe meer partijen hierbij 
aansluiten, hoe meer impact. 
Mogelijke uitwerkingen in deze week zijn:

• Webinars voor de diverse doelgroepen zoals professionals, scholen en 
ouders;

• Les(sen) verzorgen in de klas met het materiaal van ‘Steek jij je hand uit’ 
en partijen zoals de politie en hulpverleningsorganisaties;

• Socialmediacampagne(s).
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Bijlage: Socialemediakanalen per partner 

Gemeente
Rotterdam
Lansingerland
Maassluis
Vlaardingen
Schiedam
Capelle a/d IJssel
Krimpen a/d IJssel
Westvoorne
Brielle
Hellevoetsluis
Goeree-Overflakkee
Nissewaard
Hoeksche Waard
Albrandswaard
Barendrecht
Ridderkerk
Zwijndrecht
Hendrik-Ido-Ambacht
Alblasserdam
Molenlanden
Papendrecht
Sliedrecht
Hardinxveld-Giessendam
Gorinchem
Dordrecht
Overige partners
Humanitas

Facebook
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Instagram
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

YouTube
X

X

X

X

X

X
X

X

Twitter
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
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