
Jeugdprostitutie is een veel voorkomend 
probleem in Nederland. Jaarlijks maken 
ongeveer 200 slachtoffers melding van 
misbruik en uitbuiting door loverboys. 
Naar verwachting is dit slechts het topje 
van de ijsberg. 

In het land vinden vele goede initi-
atieven plaats om jeugdprostitutie te-
gen te gaan en waar mogelijk te voorko-
men. Op 23 juni 2011 organiseren wij, 
in samenwerking met Humanitas, de 
themamiddag ‘Jeugdprostitutie en lov-
erboys’ waarin we samen met de deel-
nemers op zoek gaan naar oplossingen 
voor deze problematiek.

12:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 16:45

16:45 - 17:00

17:00 - 18:00

Ontvangst met lunch

Opening, verzorgd door Linda Terpstra (direc-
trice Fier Fryslân)

Workshop: ‘Ketenaanpak Loverboys Veilighe-
idshuis regio Eindhoven’, verzorgd door Lizeth 
Schellekens (Team Mensenhandel, Politie Bra-
bant Zuid-Oost)

Pauze

Workshop: ‘Gevaarlijke Liefde’, verzorgd door 
Mariëlle Nollen (Projectleider Humanitas)

Afsluiting

Borrel

Jeugdprostitutie en loverboys
23 juni 2011. Themamiddag



Linda Terpstra
Linda Terpstra is werkzaam als directrice/

bestuurder bij Fier Fryslân. Hiervoor ver-

richte ze gedurende acht jaar diverse 

onderzoeken aan de universiteiten van 

Utrecht, Leiden en Amsterdam. Bij het 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 

organiseerde en begeleidde ze negen jaar 

verschillende grootschalige landelijke in-

novatietrajecten. In 1998 richtte ze het 

bureau Terpstra & Van Dijke op. Linda 

studeerde aan de lerarenopleiding gezond-

heidskunde en biologie en aan de Rijksuni-

versiteit Utrecht pedagogiek.

Fier Fryslân is een expertise- en behan-

delcentrum op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties. Fier Fryslân richt 

zich op het voorkomen en stoppen van 

geweld doormiddel van preventieve maa-

tregelen en goede voorlichting en biedt 

hulp en behandeling bij de gevolgen van dit 

geweld. Zij helpt slachtoffers, getuigen én 

plegers van huiselijk geweld, jeugdprosti-

tutie of eerwraak. Hulp bij geweld vraagt 

ook om samenwerking. Daarom geeft Fier 

Fryslân waar mogelijk samen met andere 

partijen invulling aan netwerken, ketens en 

intersectorale zorgprogramma’s.

Lizeth Schellekens
Lizeth Schellekens is werkzaam in het 

team mensenhandel van de Politie Brabant 

Zuid-Oost en heeft ruime expertise op het 

gebied van de aanpak van mensenhandel. 

Het team mensenhandel neemt deel aan 

het Veiligheidshuis Eindhoven voor de aan-

pak van loverboys.

Het Veiligheidshuis regio Eindhoven richt 

zich op Eindhoven en de Kempen. Betrok-

ken partners zijn de gemeente Eindhoven, 

Politie Brabant Zuid-Oost, Openbaar 

Ministerie (arrondissementsparket Den 

Bosch),Raad voor de Kinderbescherm-

ing, Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, 

Slachtofferhulp Nederland, Novadic-Ken-

tron, Reclassering Nederland, Leger des 

Heils Jeugdzorg & Reclassering, Stichting 

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en 

de Kempen(GGZE), MEE Zuidoost-Brabant, 

Neos, Lumens Groep, Halt, Woonbedrijf, 

Trudo, Domein en Wooninc. In het Veilig-

heidshuis regio Eindhoven werken de be-

trokken partners samen rond de thema’s 

(risico)Jeugd, Veelplegers en Nazorg ex-

gedetineerden, Relationeel geweld en 

Overlast en verslaving.

Mariëlle Nollen 
Mariëlle Nollen is werkzaam als project-

coördinator ‘Gevaarlijke Liefde’ op de afdel-

ing Preventie voorlichting & training van 

Humanitas te Eindhoven. In het project 

‘Gevaarlijke Liefde’ worden vrijwilligers 

getraind en opgeleid om jongeren en hun 

ouders voor te lichten over jeugdprostitutie 

en loverboys. In het project werkt Humani-

tas nauw samen met ketenpartners in het 

Veiligheidshuis regio Eindhoven.

Humanitas is er voor mensen die het even 

niet in hun eentje redden. Deze mensen vin-

den steun bij een van de projecten van Hu-

manitas, variërend van maatjes projecten 

voor ex-delinquenten tot hulp aan slachtof-

fers van jeugdprostitutie. Landelijk heeft 

Humanitas 90 lokale afdelingen, waarin 

10.000 vrijwilligers in ruim 600 projecten 

en activiteiten actief zijn. Als “maatjes” 

geven zij jaarlijks 35.000 mensen (tijdelijk) 

een steuntje in de rug.

Frank van Summeren MSc (1985) is onder-

zoeker/adviseur jeugd & veiligheid bij 

Partners+Pröpper en initiatiefnemer van de 

LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samen-

werken aan veiligheid’. Daarnaast volgt hij 

Criminologie aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Hiervoor studeerde hij Integrale 

Veiligheid aan de Avans Hogeschool en 

Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen.  In het kader van zijn Masterthe-

sis heeft Frank een onderzoek verricht naar 

de samenwerking tussen partnerorganisat-

ies in een zestal veiligheidshuizen in de Pro-

vincie Limburg.

Tim Seegers (1986) is student aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam waar hij de Mas-

ter Besturen van veiligheid volgt. Hiervoor 

heeft hij de opleiding Integrale Veiligheid 

succesvol afgerond aan de Avans Hoge-

school te ’s-Hertogenbosch. In het kader 

van zijn Bachelorthesis heeft Tim onder-

zoek verricht naar het functioneren van 

het Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf naar 

oordeel van de partners op operationeel, 

tactisch en strategisch niveau. Tevens heeft 

hij onderzoek gedaan naar de motivatie van 

de partners van het Veiligheidshuis West 

Veluwe Vallei.

De themamiddag op 23 juni 2011 vindt 

plaats in de Vasim fabriek te Nijmegen. In deze 

‘culturele broedplaats’ staat creativiteit centraal en er heerst een 

ontspannen sfeer. Een ideale plek om gezamenlijk verruimende 

ideeën en gedachten over de problematiek te ontwikkelen.

Vasim Fabriek Nijmegen, Winselingseweg 41 (route volgt nog)

De kosten van deelname bedragen 99,- 

euro per persoon (exclusief btw). Heeft u interesse 

in deelname of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan 

contact op met Frank van Summeren:

 info@hetveiligheidshuis.com

 06-41775156

 www.hetveiligheidshuis.com

Mocht u na aanmelding niet kunnen deelnemen aan de thema-

middag, dan kunt u zich tot zeven werkdagen voorafgaand aan 

de themamiddag (kosteloos) afmelden bij Frank van Summe-

ren.


