
                         
 

Uitnodiging studiedag tienerpooierproblematiek – 10 mei 2022 
 

Beste, 

Sinds enkele jaren geleden wordt er gericht ingezet op de problematiek van tienerpooiers 

en hun slachtoffers. Hierbij werd er expertise opgebouwd in zowel het opbouwen van 

kennis over deze problematiek, het ontwikkelen van tools om preventief te kunnen 

handelen, signalen te herkennen en de opvang en de begeleiding van slachtoffers te 

optimaliseren.  Recenter komt ook het daderluik zelf meer in het vizier.  

Een nauwe samenwerking tussen heel diverse partners, elk met hun eigen expertise, blijkt 

als een rode draad te lopen doorheen de gehele aanpak.  

Samen met die verschillende partners willen wij u van harte uitnodigen om deel te nemen 

aan de studievoormiddag rond de tienerpooierproblematiek, waarin we inzicht willen 

geven in de ontwikkelde instrumenten, de goede praktijken van samenwerking en 

handvaten om te handelen in deze complexe thematiek .  

De studievoormiddag gaat online door op 10 mei 2022 van 09u30 – 12u30. 

Gelieve u via deze link in te schrijven en de keuze te maken over welke breakout-sessies u 

graag zou willen bijwonen. Na de inschrijving zult u een bevestigingsemail ontvangen.  

 

PROGRAMMA 

9u30 - Welkomst woord door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, 

Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir 

9u45 – De tienerpooierproblematiek in Vlaanderen en Brussel 

Een situering van de problematiek rond tienerpooiers en hun 
slachtoffers, als een specifieke vorm van mensenhandel, met aandacht 
voor preventie, veiligheid in begeleiding en opvang, vervolging en 
partnerschappen.   

10u15 – Wat bij vermoedens? 

Het belang van het herkennen en passend omgaan met signalen wordt al 
van bij de opstart aangegeven als cruciaal. Ongetwijfeld zal bij een deel 
van jullie op een bepaald moment twijfel zijn ontstaan naar aanleiding 
van een concrete situatie met een jongere. Hoe moet je daar op reageren 
en misschien nog belangrijker, hoe kan je een jongere in een dergelijke 
situatie herkennen als mogelijk slachtoffer? Aan de hand van enkele 
geanonimiseerde en gereconstrueerde casussen geven we een overzicht 
van op te pikken signalen en de daaropvolgende te nemen stappen. 

10u45 tot 11u – Onderbreking 

11u – Zorg op maat in deze complexe problematiek vergt sterk geïntegreerde 

ondersteuning en zorg: een reflectie door Wouter Beke, minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoDFgqIBktPxJkHJ5vON5yhdUMDZGRVlYSFMyWENRVkJPSjdBTDcxV1FXTi4u


                         
 

 

11u10 tot 11u40 & 11u 40 tot 12u15 Breakoutsessies:  

Alle breakout-sessies worden tweemaal gehouden om iedereen de kans te geven om 
aan te sluiten op de 2 sessies die bij zijn of haar specifieke interesses aansluit. 

 

Overzicht van de breakoutsessies: 

▪ Sessie 1 : Online tools: Hier komt u meer te weten over alle tools die online 

raadpleegbaar zijn in het kader van preventie van slachtoffers. Sommige tools 

kunnen vanzelfsprekend ook ruimer worden ingezet dan op louter de 

tienerpooierproblematiek. – Inne Cornu (Child Focus) 

▪ Sessie 2 : Juridische begeleiding: Wat houdt de juridische ondersteuning van 

slachtoffers van tienerpooiers in? Op welke zaken moet er gelet worden en wat 

kunnen de referentiecentra mensenhandel hierin betekenen? – Sarah De Hovre 

en Klaus Vanhoutte (Directeurs PAG ASA en Payoke) 

▪ Sessie 3 : Beroepsgeheim: Iedere (jeugd)hulpverlener is ongetwijfeld al eens op 

de limieten van zijn geheimhouding en de vertrouwensrelatie met zijn ‘cliënt’ 

gebotst. Deze sessie probeert hierin meer helderheid te scheppen. – Els Traets 

(Payoke)  

▪ Sessie 4 : Assessment: Indien u met ernstige vermoedens van slachtofferschap 

geconfronteerd wordt, dan kunt u contact opnemen met Payoke om dat in 

eerste instantie te melden, maar daarnaast ook om een assessment te vragen. 

Wat houdt dat assessment nu concreet in? Dat kom je hier te weten. – Steve 

Gorelashvili (Payoke) en Sofie Ducatteeuw (JEZ11 Ieper) 

▪ Sessie 5 : Beleid in organisaties: Positief en preventief meets curatief en 

gespecialiseerd: op welke manier organiseren we ons op de begeleiding en 

opvang van slachtoffers? – Bram Antheunis (Agentschap Opgroeien) + Els 

Lieckens (Emmaus Mechelen) 

▪ Sessie 6: Onderzoek naar daders: Presentatie van de onderzoeksopzet en 

eerste resultaten van het recent opgestarte onderzoek naar daders.  Chaim 

Demaré (VUB)  

12u15: Slotwoord federaal Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. 

 

  

 

 

 

  

 


