
In gesprek met: Mariëlle Nollen, Projectcoördinator 
‘Gevaarlijke Liefde’ bij Humanitas

             Mariëlle is sinds no- 
                vember 2007 werk- 
                zaam als project-  
             coördinator ‘Gevaar - 
  i  lijke Liefde’ op de  
    afdeling 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 
Humanitas nauw samen met ketenpartners in het Veilighe-
idshuis Eindhoven.

Mariëlle is geboren in Vinkeveen onder de rook van Am-
sterdam. Op haar 21ste is ze naar het Zuiden gegaan waar 
ze de opleiding Bedrijfskader richting communicatie heeft 
gevolgd. Hierna is ze gaan werken als docent op het vmbo. 
Naast haar werkzaamheden als docent is ze als project-
coördinator ‘Gevaarlijke Liefde’ aan de slag gegaan bij Hu-
manitas.

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun 
eentje redden. Deze mensen vinden steun bij een van de 
projecten van Humanitas, variërend van maatjes projecten 
voor ex-delinquenten tot hulp aan slachtoffers van jeugd-
prostitutie. Landelijk heeft Humanitas 90 lokale afdelingen, 
waarin 10.000 vrijwilligers in ruim 600 projecten en activ-

iteiten actief zijn. Als “maatjes” geven zij jaarlijks 35.000 
mensen (tijdelijk) een steuntje in de rug. Belangrijke uit-
gangspunten in de aanpak van Humanitas zijn gelijkwaar-
digheid, verantwoordelijkheid voor je zelf en voor een an-
der, behoud van regie over eigen leven, betrokkenheid en 
vraaggericht werken.

Mariëlle houdt zich als projectcoördinator ‘Gevaarlijke 
Liefde’ bezig met de voorlichting over loverboys en jeugd-
prostitutie. Zij richt zich hierbij op het sociale netwerk van 
jongeren in brede en algemene zin. De voorlichting is niet 
alleen bedoeld voor jongeren en hun ouders maar ook voor 
hulpverleners, intermediairs en docenten. Professionals uit 
het sociale netwerk worden door Mariëlle getraind, al dan 
niet in samenwerking  met de zorgcoördinator of het team 
mensenhandel.

De noodzaak van goede voorlichting blijkt uit een onder-
zoek van Comensha naar jeugdprostitutie (2008), waarin 
naar voren komt dat wekelijks bijna 6 jeugdigen (veelal 
jonge meiden) in de handen vallen van loverboys. Hu-
manitas probeert hier wat aan te doen door objectieve, 
interactieve (niet-sensationele) voorlichting te geven aan 
jeugdigen, ouders en partners. In de voorlichting wordt 
ondermeer aandacht besteed aan het profiel van de dader 
en het slachtoffer, het groomingsproces (inpakproces), 
signalen en wat je er aan kunt doen (o.a. meldpunt). 

Daarnaast is er op initiatief van Humanitas Eindhoven, in 
samenwerking met diverse ketenpartners, een maatjesproj-
ect opgezet voor slachtoffers van loverboys. De maatjes 
van Humanitas worden in verschillende fasen in de kete-
naanpak ingezet. Preventief bij begeleiding van risicome-
iden, bij signalering (bijvoorbeeld in het groomingsproces) 
en als maatjes nazorg zodra het slachtoffer bevrijd is uit 
het Loverboy-circuit.

Mariëlle werkt  als projectcoördinator ‘Gevaarlijke Liefde’ 
nauw samen met ketenpartners uit het Veiligheidshuis. 
Elke vier weken komen ze bij elkaar in het casusover-
leg jeugdprostitutie waar afstemming tussen de partners 
plaatsvindt.

Wilt u meer weten van het project ‘Gevaarlijke Liefde’ 
neem dan contact op met Mariëlle Nollen.

Mariëlle Nollen, Humanitas Eindhoven
Preventie voorlichting & training 
“Gevaarlijke Liefde” jeugdprostitutie en loverboys

Adres: Veld. Montgomerylaan 333, 5612 BG, Eindhoven
e-mail: m.nollen@humanitas.nl
telefoon: 040-2065350  
mobiel: 06-10533823
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