
 

 

Persbericht 
Lansingerland, 6 oktober 2022 

 

Gemeente Lansingerland lanceert bewustwordingsproject tegen uitbuiting 
scholieren 
 
Vandaag vindt de lancering plaats van ‘Steek jij je hand uit’, een bewustwordingsproject om 
middelbare scholieren van 12 tot en met 14 jaar weerbaar te maken tegen criminele, seksuele en 

arbeidsuitbuiting. Criminelen deinzen er namelijk niet voor terug om jongeren te ronselen voor hun 

activiteiten en hen onder druk te zetten. Bewustwording op jonge leeftijd is daarom cruciaal. 

 

Uit recent onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) blijkt dat veel meer 

personen worden uitgebuit dan verwacht. Het gaat hierbij ook om minderjarigen. Eerder onderzoek liet zien dat 

ruim de helft van de Nederlandse scholen zorgen heeft dat leerlingen crimineel uitgebuit worden. 

Het gaat in de praktijk om criminele, seksuele en arbeidsuitbuiting. Zo worden jongeren met mooie beloftes 

over snel geld verdienen en dure spullen geronseld om even hun pinpas en pincode uit te lenen of 

drugspakketjes rond te brengen. Ook lopen meisjes én jongens het risico om seksuele handelingen onder 

dwang te verrichten. 

 

Realistische verhalen van jongeren 
 

Het bewustwordingsconcept ‘Steek jij je hand uit’ bestaat uit een website, waarop 6 jongeren hun verhaal 
vertellen over criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting: allemaal vormen van 

mensenhandel. Ze vertellen hoe ze erin rolden en staan stil bij de gevolgen. En zomaar eruit stappen is er 

vaak niet bij. Zo krijgen jongeren meer inzicht in wat er kan gebeuren als je één keer ‘ja’ zegt. Daarnaast staat 

duidelijk vermeld bij wie zij terechtkunnen 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. In Lansingerland doen nu twee scholen mee 

aan het project. 

 

Bewustwording als eerste stap 
 

De gemeente Lansingerland zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van mensenhandel. “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. Daarin nemen wij als gemeente onze verantwoordelijkheid. 



Samen met partners kunnen wij onze hand uitsteken, hulp bieden en vormen van uitbuiting voorkomen en 

verminderen,” aldus burgemeester Pieter van de Stadt.  

 

Het bewustwordingsconcept ‘Steek jij je hand uit’ is ontwikkeld in opdracht van de VeiligheidsAlliantie regio 
Rotterdam. Dit is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, waaronder de gemeente Lansingerland, de 

politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam. Het creatieve concept met alle bijbehorende 

materialen is ontwikkeld door Jeroen Bakker van GOUDtrainingen. 

 

______________________________________________________________ 
 
Noot voor de redactie: 

Heeft u een vraag over dit persbericht, neemt u dan contact op met woordvoerder Marie-José Clomp via 06-
2376 3277 
 
Link naar website: https://www.steekjijjehanduit.nl/ 
Link naar onderzoek: https://www.hetckm.nl/nieuws-en-publicaties/rapport-criminele-uitbuiting/1 
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