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Vragen?
Bij interesse, met vragen of voor 
overleg over de voorlichtingen & 
trainingen kunt u altijd contact 
met ons opnemen via ons secreta-
riaat.

Vermoedens van uitbuiting?
Maakt u zich zorgen over een 
jongere of een cliënt en vermoedt 
u dat er sprake is van uitbuiting, 
neem dan voor informatie, advies 
of hulp rechtstreeks contact op 
met ons Meldpunt Mensenhandel 
via telefoonnummer 010 236 52 56.
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Voor jongeren

In opdracht van de gemeente Rot-
terdam geven onze medewerkers 
groepsvoorlichting aan jongeren 
over seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, seksuele uitbuiting en 
criminele uitbuiting.
De voorlichtingen worden gegeven 
op eigen verzoek van een school of 
non-profit organisatie en/of naar 
aanleiding van urgente situaties die 
in beeld komen via ons Meldpunt 
mensenhandel en jeugdprostitutie 
of via contacten met de politie.

Doel
Het doel van deze voorlichtingen 
is seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en uitbuiting van jongeren 
te herkennen en te voorkomen. 
Hiernaast is het van belang dat 
jongeren die worden uitgebuit we-
ten wat ze kunnen doen als ze hulp 
nodig hebben.

Voor wie
Jongeren vanaf 12 jaar op scholen, 
in buurthuizen of instellingen

Vorm en duur
Interactief programma van 90 
minuten op uw eigen locatie of 
online.

Minimaal 8 en maximaal 15 deel-
nemers per groep.
Bij voorkeur gescheiden jongens- 
en meisjesgroepen.
Meerdere klassen/groepen op een 
dag zijn mogelijk.

Inhoud
De voorlichters behandelen on-
derwerpen zoals het stellen van 
grenzen en het respecteren van de 
grenzen van de ander, de geva-
ren van sociale media, criminele 
uitbuiting en jeugdprostitutie. De 
voorlichting wordt ondersteund 
door een filmfragment.
De opzet van het programma helpt 
jongeren na te denken over hun 
eigen gedrag, de risico’s en even-
tuele gevolgen voor hun toekomst. 
Ook wordt besproken wat zij 
kunnen doen als zij zelf of een van 
hun leeftijdsgenoten hulp nodig 
hebben.

Prijs
In de gemeente Rotterdam bieden 
we deze voorlichting gratis aan. 
Op scholen of in buurthuizen en 
instellingen buiten Rotterdam 
(Zuid-Holland Zuid) tegen be-
taling. Neem contact met ons 
op voor meer informatie of een 
offerte. 

Voor professionals

Het ESSM geeft voorlichtingen & 
trainingen over onder andere de 
volgende onderwerpen:
• Het meld-, advies- en regis-

tratiepunt mensenhandel & 
jeugdprostitutie en de hulp- en 
ondersteuningsmogelijkheden 
van het ESSM.

• Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, jeugdprostitutie, seksu-
ele en criminele uitbuiting van 
jongeren.

• Signaleren van seksueel grens-
overschrijdend gedrag en jeugd-
prostitutie.

• Zelf voorlichting leren geven 
over seksueel grensoverschrij-
dend gedrag en jeugdprostitutie.

• Mensenhandel.
• Hulp- en zorg aan sekswerkers 

(e-learning met accreditatie).

Voor wie
Voor onder andere docenten, 
jeugdwerkers, wijkteams, opvang-
medewerkers, hulp- en zorgverle-
ners.

Vorm en duur
De meeste voorlichtingen & 
trainingen kunnen zowel bij het 
ESSM, op uw eigen locatie of online 

worden gegeven. De tijdsduur van 
bovenstaande voorlichtingen & 
trainingen varieert van voorlich-
tingen van een uur tot trainingen 
van één of meerdere dagen.

Op maat
Wij werken op maat en sluiten aan 
bij uw mogelijkheden en wensen. 
Desgewenst geven wij ook voor-
lichtingen & trainingen over de 
andere aandachtsgebieden die bin-
nen ons expertisegebied vallen.

Prijs
Voor non-profit organisaties en 
scholen in de gemeente Rotterdam 
zijn aan de meeste voorlichtingen 
& trainingen geen kosten verbon-
den. Buiten Rotterdam (Zuid-Hol-
land Zuid) wordt de voorlichting 
tegen betaling aangeboden.


