
Ga voor meer informatie naar 
www.steekjijjehanduit.nl 

Bewustwordingsconcept uitbuiting jongeren
Informatie voor scholen

          is ontwikkeld 
in opdracht van VeiligheidsAlliantie regio 
Rotterdam. Dit is een samenwerkingsverband 
van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar 
Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

Het bewustwordingsconcept 
‘Steek jij je hand uit’

Samira

Lucas



  maken steeds meer gebruik van 
jongeren om allerlei activiteiten voor hen te 
doen. De criminelen blijven onder de radar. 
Maar de jongeren worden blootgesteld aan 
geweld, intimidatie en bedreiging. Eenmaal 
in het wereldje, komen ze er moeilijk weer uit. 
Op iedere school zitten wel leerlingen die in 
aanraking zijn gekomen met een bepaalde vorm 
van uitbuiting. En dit komt niet alleen buiten 
schooltijd voor. 

Docenten kunnen een belangrijke rol spelen 
in het bespreekbaar maken van vormen van 
uitbuiting en de gevolgen hiervan. En ook in 
het signaleren van uitbuiting en het inschakelen 
van hulp. Steekt u uw hand uit?

          richt zich op scholieren van 
12 t/m 14 jaar. De website www.steekjijjehanduit.nl is 
de kern van het concept. Hier vertellen Samira, Julia, 
Lucas, Dave, Chanel en Omar hun verhaal over criminele 
uitbuiting, seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting: 
allemaal vormen van mensenhandel. 

Zo krijgen jongeren meer inzicht in wat er kan gebeuren 
als zij één keer ‘ja’ zeggen. Daarnaast staat duidelijk 
vermeld bij wie zij terecht kunnen met vragen of als zij 
zich zorgen maken om zichzelf of iemand anders. 

Op de website is ook informatie voor docenten te vinden. 
Bijvoorbeeld een korte uitleg over de verschillende 
vormen van uitbuiting, laagdrempelige werkvormen 
om het onderwerp in de klas bespreekbaar te maken en 
tips om een gesprek met een leerling aan te gaan.  
Ook is voor docenten een hulpverleningsroute inzichtelijk 
gemaakt, zodat zij bij opvallende signalen of een 
onderbuikgevoel actie kunnen ondernemen. 
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Check de verhalen van Samira, Julia, 
Lucas, Dave, Chanel en Omar!
www.steekjijjehanduit.nl 


