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Vermoedens van 
 jeugdprostitutie?

Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) 

Expertisecentrum seksualiteit, sekswerk en mensenhandel

Stichting Humanitas

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Bereikbaar van 13.00 tot 17.00 uur  (010) 236 52 12 

pmw@stichtinghumanitas.nl

 www.humanitaspmw.org



 

• Verandering in het uiterlijk (an-
dere kleding, make-up gebruik).

Waar kan ik terecht met ver-
moedens van jeugdprostitutie?
Op werkdagen kunt u tussen 13.00 
en 17.00 uur contact opnemen 
met het Meldpunt Jeugdprostitu-
tie van PMW: (010) 236 52 12. Een 
maatschappelijk werker spreekt de 
signalen met u door. Buiten kan-
tooruren kunt u contact opnemen 
met de politie: 0900 8844. In een 
levensbedreigende situatie kunt u 
het noodnummer 112 gebruiken.

Waaruit bestaat het hulpverle-
ningsaanbod van PMW?
Slachtoffers van jeugdprostitutie 
kunnen worden aangemeld voor de 
(groeps) hulpverlening van PMW. 
Voor jongeren met signaalgedrag 
heeft PMW preventieve trajecten. 
Mocht het slachtoffer liever bij u in 
begeleiding blijven, dan kan PMW 
u op afstand ondersteunen.

Heeft PMW ook een preventie-
aanbod?
PMW heeft een voorlichtingsaan-
bod voor jongeren en een trai-
ningsaanbod voor professionals. 
Scholen en organisaties in Rotter-
dam kunnen hier (gratis) gebruik 
van maken. 

Vermoedens van jeugdprostitutie?
Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van stichting Humanitas 
is werkzaam in de regio Rotterdam-Rijnmond. PMW ondersteunt 
iedereen die contact heeft met jongeren tot 23 jaar, die (mogelijk) 
tot prostitutie worden gedwongen.

Wat is jeugdprostitutie?
Jeugdprostitutie is het verrichten 
van seksuele handelingen in ruil 
voor geld of een andere vergoeding 
door een persoon jonger dan 18 
jaar. Het tot prostitutie aanzet-
ten van een minderjarige of het 
gebruik maken van diensten van 
een minderjarige is strafbaar. De 
jongere zelf is niet strafbaar, maar 
heeft wel hulp nodig. Omdat veel 
slachtoffers niet als minderjarige, 
maar op of na hun 18e verjaardag 
worden uitgebuit, heeft PMW de 
definitie van jeugdprostitutie uit-
gebreid tot 23 jaar.

Wie kan slachtoffer worden van 
jeugdprostitutie?
Iedere jongere kan onder dwang in 
de prostitutie terechtkomen.
Uitbuiting in de prostitutie komt 
zowel onder jongens als onder 
meisjes voor. Hoewel er meestal 
sprake is van dwang door derden, 
komt het ook voor dat jongeren 

door omstandigheden zelf voor 
prostitutie kiezen.

Hoe kan ik jeugdprostitutie 
herkennen?
Jongeren vertellen meestal niet uit 
zichzelf dat ze in de prostitutie te-
recht gekomen zijn. Vaak blijkt uit 
signalen dat er iets aan de hand is:
• Veel nieuwe (niet leeftijdsconfor-

me) contacten.
• Onttrekt zich aan het eigen soci-

ale netwerk.
• Weinig binding met thuis.
• Schoolverzuim en uitval.
• Wegloopgedrag.
• Gezondheidsklachten (soa, 

blaasontsteking, buikpijn, pijn 
aan de anus of vagina, pijn in de 
bovenbenen.

• Gedragsverandering en norm-
afwijkend gedrag.

• Signalen uit de sociale omgeving.
• Alcohol- en drugsgebruik.
• Beschikt over veel nieuwe spul-

len (kleding, mobiele telefoon).


