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RAPPORT

EEN WERELD DIE IK KAN VERTOUVEN
De behoeften van slachtoffers mensenhandel
uit derde landen die overgaan van het
opvanghuis naar zelfstandig wonen in hun
gastland

Inleiding
De behoeften van slachtoffers mensenhandel (SO MH) zijn complex en vereisen een
uitgebreide dienstverlening. Dit varieërt van noodhulp tot korte - en lange termijn
ondersteuning. De meeste EU-lidstaten hebben een goed opgezet systeem voor
slachtofferhulp. Hierbij ligt de focus voornamelijk op noodhulp en korte termijn
ondersteuning. Ondersteuning op lange termijn moet echter worden uitgebreid om in de
onvervulde behoeften van slachtoffers te voorzien.
Dit rapport is het resultaat van een evaluatie van de behoeften van slachtoffers
mensenhandel uit derde landen bij hun overgang van institutionele zorg, zowel residentiële
als ambulante zorg, naar zelfstandig wonen. Het onderzoek werd uitgevoerd door vijf
slachtofferhulporganisaties actief in België, Duitsland, Italië en Spanje. Het onderzoek had
tot doel om slachtofferhulporganisaties inzicht te bieden in de behoeften van slachtoffers.
Dit om sociale werkinterventies in deze delicate fase te versterken vanuit een gender- en
cultureel gevoelig perspectief.
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Methodologie
Als dataverzamelingsmethode werd geopteerd om interviews af te nemen bij cliënten (SO
MH), er werd een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd en er werden focusgroepen
georganiseerd met maatschappelijk werkers, pychologen en andere professionals.
Tijdens de focusgroepdiscussies werd de nadruk gelegd op de valkuilen, sterktes en kansen
die zich voordoen gedurende de periode van dienstverlening en ondersteuning aan
slachtoffers.
Cliënten speelden een participerende rol bij het informeren van de behoefteanalyse door
middel van 54 semi-gestructureerde interviews die tussen december 2019 en februari 2020
werden afgenomen.
Deze steekproef van volwassen
deelnemers,

die

slachtoffer

werden van verschillende soorten
uitbuiting, omvat:
● 40 vrouwelijke slachtoffers van
seksuele

uitbuiting

(24

alleenstaande vrouwen; 5 van
hen waren zwanger, 14 moeders
met kinderen).
● 14 mannelijke slachtoffers van economische uitbuiting.
De steekproef bestaat uit 27 cliënten die nog steeds worden geholpen in opvangcentra (23
vrouwen en 4 mannen, aangegeven met de afkorting "IN") en 27 cliënten die de opvangcentra
hebben verlaten (17 vrouwen en 10 mannen, "OUT" genoemd).
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De gemiddelde leeftijd is 29 jaar. De meest vertegenwoordigde herkomstlanden zijn Nigeria,
Ivoorkust, Senegal, Kameroen, Pakistan, Marokko en Venezuela.
Uit een vergelijking tussen de
verschillende nationale systemen
komt een eerste moeilijkheid naar
boven.

Zo

blijkt

vanzelfsprekend

het

om

tot

niet
een

gemeenschappelijke deﬁnitie van
“transitie” te komen. Om de
eenduidigheid van het onderzoek
te

bewerkstelligen

volgende

deﬁnitie

werd

voor

gekozen:

Transitie omschrijft een proces waarbij de persoon ondersteuning krijgt om onafhankelijk te
worden. Dit kan zowel binnen de zorginstelling als daarbuiten beginnen, afhankelijk van de
lokaal beschikbare diensten en middelen. Het verschil in dienstverlening binnen de opvang
en de residentiële zorg, resulteert in verschillende niveaus van autonomie en verschillende
behoeften. Gezien het feit dat elke cliënt verschillende niveaus van zelfredzaamheid
vertoont, hangen hun psychologische, emotionele en cognitieve behoeften in grote mate af
van het type ondersteuning dat ze kregen. De behoeften van cliënten zijn vastgelegd in hun
continuïteit van de IN naar de OUT fase.
Onder

de

geïnterviewden

hebben 16 cliënten een baan, 6
lopen stage, 32 zijn werkloos.
De cliënten hebben gemiddeld 9
jaar

algemeen

onderwijs

genoten.
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Factoren die de behoeften beïnvloeden
Na analyse van de interviews bleek dat individuele behoeften aanzienlijk kunnen variëren op
basis van factoren zoals:
• geslacht,
• kenmerken van het migratietraject en type uitbuiting,
• mate van empowerment,
• persoonlijkheidskenmerken zoals motivatie, aanpassingsvermogen,
probleemoplossende en analytische vaardigheden,
• mentale toestand en psychologische toestand als gevolg van het trauma,
• tijd doorgebracht in de zorginstellingen,
• kenmerken van het gastland in termen van werkgelegenheid, sociale en culturele
vooruitzichten op integratie en sociale inclusie en diensten die worden aangeboden
door organisaties tegen mensenhandel en lokale instanties.

Verhuizen uit het opvangcentrum
De overgang naar zelfstandig wonen vormt een uitdagende periode waarbinnen de persoon
het opvangcentrum verlaat en behoefte heeft aan constante ondersteuning om te leren
omgaan met een meer instabiele en complexe realiteit. Vaak missen cliënten de steun die ze
genoten binnen het opvangcentrum van zodra ze verhuizen.
Cliënten die zijn verhuisd, vertelden dikwijls dat ze zich overweldigd voelden door angst toen
ze plotseling op zichzelf stonden. Velen zeiden dat de verandering zeer abrupt en ingrijpend
is.

“Ik voelde me er klaar voor, maar ook verdrietig. Het voelde alsof ik midden op een weg stond
en moest doorgaan.” (België)
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"[Ik heb] een gids nodig die me overal doorheen kan leiden omdat de strijd intens is. Ik heb
iemand nodig om mee te praten en iemand die luistert. Dat is alles wat ik nodig heb."
(Duitsland)
Veel vrouwen in het opvangcentrum vertelden dat ze er klaar voor waren om alleen te wonen.
De meeste mannen die al verhuisd waren, verklaarden ook dat ze klaar waren om zelfstandig
te wonen van zodra ze de zorginstelling verlieten. Ondanks alle tools en vaardigheden die ze
hadden opgedaan, realiseerde de meerderheid zich na enige tijd hoe moeilijk het is om alleen
te leven en dat ze nog steeds steun en hulp nodig hadden.

“Ik ben altijd erg onafhankelijk geweest, dus toen ik het opvangcentrum verliet, had ik
gemengde gevoelens: ik was verdrietig en tegelijkertijd wilde ik gaan[…] om mijn eigen
beslissingen te nemen, te reizen (hoewel ik de tijd niet heb), om vrij te zijn van de verplichting
om zoveel dingen over mijn leven en mijn persoonlijke ruimte met andere mensen te delen ”.
(Spanje)
Sommige cliënten, vooral jonge meisjes in de opvang, zeiden dat de gedachte om alleen te
wonen intimiderend was. Eén van de redenen is dat wanneer ze nadenken over zelfstandig
wonen, ze de neiging hebben om zich te concentreren op alles wat ze allemaal plots zelf
moeten doen. Dan blokkeren ze, omdat ze zich hulpeloos voelen. Maatschappelijk werkers
benadrukken hoe dergelijke gevoelens moeten worden aangepakt door middel van tools en
activiteiten die vanaf het begin van hun verblijf in het opvangcentrum uitgevoerd en beoefend
worden. Zo wordt geleidelijk aan de weg naar empowerment opgebouwd. Sommige jonge
vrouwen vertelden echter zich gelukkig te voelen over hun herwonnen onafhankelijkheid
zodra ze uit het opvangcentrum vertrokken, ondanks de zorgen en angsten die ze in de
eerste plaats hadden ervaren.

"Zolang ik in het ondersteuningsprogramma blijf, zijn er veel maatschappelijk werkers om me
heen die klaar staan om te helpen als ik me niet goed voel, en dit geeft me het gevoel dat ik
alles heb wat ik nodig heb. Wanneer ik me voorstel dat ik alleen woon, ben ik bang voor wat
zal komen. " (Italië)
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Sommige cliënten hadden het over de duur van de residentiële zorg. Ze benadrukten dat
sommige mensen mogelijk langer in het opvangcentrum moeten blijven dan anderen.
Dergelijke verschillen zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals vorm en duur van
uitbuiting, leeftijd, voorgeschiedenis, gezinssituatie, afkomst, opleidingsniveau, enz.
Vooral alleenstaande moeders hebben meer tijd en hulp nodig om een duurzaam niveau van
autonomie te bereiken. Enerzijds zijn er de typische uitdagingen die verwant zijn aan het
ouderschap (deze worden hieronder beschreven). Anderzijds wezen ze op het gebrek aan
een sociaal netwerk en ﬂexibiliteit op het werk. Ook dit is erg belangrijk bij het combineren
van gezins- en werkverantwoordelijkheden.

“Ik dacht dat ik langer in het opvangcentrum zou blijven. Het was een te korte tijd voor mij. Ik
ging te snel alleen wonen. Ik kreeg alle ondersteuning die ik nodig had. Ik heb geleerd een
afspraak te maken, geld te sparen en de rekeningen te betalen. Ik heb bijvoorbeeld geleerd
hoe ik voor mezelf moet zorgen als ik me gestresseerd voel en hoe ik mijn emoties en
reacties onder controle kan houden. Maar ik had graag langer in het opvangcentrum willen
blijven om meer steun te krijgen, omdat ik het in het begin moeilijk had.” (België)
“Ik heb nog niet het gevoel dat ik er klaar voor ben. Ik heb meer tijd nodig om aan dingen te
werken in mijn herstelproces. Bovendien ben ik bang dat ze zeggen dat ik zonder
waarschuwing het opvangcentrum moet verlaten en dat ze me niet genoeg tijd geven om
ergens anders een plek te vinden. Misschien als ik meer informatie zou hebben over hoe lang
ik in de opvang kan blijven en hoe ik een appartement kan huren, dat ik me daar niet zo druk
over zou maken." (Spanje)
Een buddy die de Belgische nationaliteit heeft (verkregen) kan een zeer positieve invloed
hebben op een persoon die in het opvancentrum woont of in de overgangsfase zit naar een
eigen woning. Deze persoon kan een ex-cliënt zijn, of een migrant die een goede mate van
sociaal-economische inclusie heeft bereikt. De persoon kan een sociale mediator of
vrijwilliger zijn met een migratie-achtergrond. Sommige cliënten buiten het opvangcentrum
hebben benadrukt hoe nuttig het voor hen is geweest om een landgenoot en ex-cliënt te
leren kennen met een succesvolle integratie-ervaring. Deze mensen kunnen ondersteuning
bieden om zelfstandige woonvaardigheden aan te leren.
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"Gelukkig ontmoette ik een culturele bemiddelaar uit Ivoorkust die al heel lang in Italië woont.
Hij moedigde me vanaf het begin aan om dingen te leren (…). Toen ik het opvancentrum
verliet, had ik veel vragen over de manier waarop dingen in Italië werken. Ik had het geluk
hem te kennen. Ik vertrouwde hem. Hij hielp me veel dingen te begrijpen. Ik denk dat het ook
nuttig zou zijn als cliënten andere ex-cliënten zouden kunnen ontmoeten om te zien hoe ze
erin geslaagd zijn onafhankelijk te worden en te begrijpen dat ze moeten luisteren naar wat
de maatschappelijk werkers zeggen. Want dat zijn allemaal belangrijke lessen om te leren
wanneer ze op hun eigen benen staan. (Italië)
De ondersteuning die vrijwilligers kunnen bieden aan slachtoffers kan een waardevolle
bijdrage leveren aan het werk van maatschappelijk werkers. Zo blijkt dat een vertrouwde
vrijwilliger een cliënt vaak meer kan motiveren dan een maatschappelijk werker, omdat de
relatie er één is van gelijkheid. Een vrijwillige ex-cliënt kent de situatie en kan zich
gemakkelijker verhouden tot, en verbinding maken met de cliënt. Een vrijwilliger kan ook een
voorbeeld zijn van een succesverhaal. Ze kunnen licht werpen op de moeilijkheden zonder de
cliënt te ontmoedigen. Dit door de cliënt hoop te geven dat een succesvol resultaat kan
worden bereikt, waarbij ze zelf als voorbeeld fungeren.

“In het begin haatte ik het idee om al die dingen te moeten leren. Ik dacht dat ik alles wist!
(lacht) Ik voelde gewoon de druk om een baan te vinden en mijn familie te helpen en ik dacht
dat het genoeg was om door te gaan. Hoe naïef was ik! Ik begreep de dingen die jij (de
maatschappelijk werker) me probeerde te leren als ik alleen was in mijn eigen huis. Op dat
moment begreep ik het eindelijk. Ik ging vaak terug naar de aantekeningen die we samen
hebben geschreven. ” (Italië)
Het misbruik dat slachtoffers (van) mensenhandel hebben ondergaan, kan hun zelfbeeld en
hun beeld ten opzichte van anderen, diepgaand beïnvloeden. Dit resulteert in een
alomtegenwoordig wantrouwen jegens anderen, wat hun vermogen om gezonde
interpersoonlijke relaties aan te gaan, in de weg staat.
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Daarom wordt er door maatschappelijk werkers benadrukt om begeleiding te bieden aan
voormalige SO MH, of vrijwilligers, over hoe te communiceren en contact te leggen met
cliënten. De buddy moet weten hoe hij een verstandhouding kan opbouwen, grenzen kan
stellen, vertrouwen moet respecteren en met complexe gevoelens van de cliënt kan omgaan.
Ze moeten basistechnieken leren rond conﬂictoplossing en het voeren van motiverende
gesprekken. Een succesvolle buddyrelatie is er één die is opgebouwd rond vertrouwen.
Anderzijds kan het zijn dat slachtoffers van seksuele uitbuiting zich mogelijks niet
comfortabel voelen bij het delen van hun ervaring met iemand uit dezelfde cultuur. Dit uit
schaamte en de angst om een stigma te krijgen. Zelfs als de buddy zelf een ex-cliënt(e) is.

Werken aan een gezond sociaal leven
Het afscheid
De transitie van gemeenschappelijk wonen in een opvanghuis naar alleen wonen in een ﬂat,
kan een abrupte verandering zijn. In het opvanghuis kan een persoon zijn kamer verlaten en
op elk gewenst moment met een andere cliënt of een maatschappelijk werker praten. Dit
dagelijkse contact werd in het algemeen erg gemist.

'‘Ik voelde me eenzaam. Ik werd losgekoppeld van mensen toen ik verhuisde. Ik wou dat er
meer mogelijkheden waren om bezig te zijn, om vrienden of buren te zien of om naar het
werk te gaan, om contacten te leggen met mensen in het algemeen. Dit is het belangrijkste
voor mij. ' (België)
“Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om alleen te zijn. Het was alsof ik van de
ene op de andere dag mijn familie verliet en alleen ging wonen.” (België)
In het opvangcentrum bouwen cliënten een haat-liefderelatie op met andere bewoners en
maatschappelijk werkers. Cliënten koesteren het verlangen naar privacy en vrijheid van
alleen wonen, maar beseffen tegelijkertijd dat het grootste deel van hun sociale interactie
voortkomt uit het gemeenschappelijke leven.
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Sommige mensen die zelfstandig wonen, zeiden dat ze de mogelijkheid op prijs stelden om
te leren leven met mensen met verschillende achtergronden en culturen in het opvanghuis.
De opvang bood een veilige plek voor het oefenen van communicatie, geduld, luisteren,
respect en naleving van gemeenschapsregels.

Culturele verschillen begrijpen
Volgens maatschappelijk werkers is niet elke cliënt voldoende zelfverzekerd om te spreken,
een band met anderen op te bouwen of vragen te stellen. Vaak wordt hun communicatiestijl
binnen onze samenleving als ongepast beschouwd. Dit kan een invloed hebben op hun
relatie met dienstverleners en mensen in het algemeen. Het is belangrijk dat cliënten
culturele verschillen waarderen en interculturele communicatie beheersen om in staat te zijn
om met andere mensen om te gaan op manieren die passend worden geacht binnen de
gastsamenleving. Maatschappelijk werkers moeten altijd nagaan in hoeverre een cultuur en
haar sociale constructies iemands gedrag beïnvloeden. Dit om de omstandigheden te
begrijpen waarin SO MH een sociale interactie waarnemen en hen hierin te sturen en
versterken.

Gebrek aan sociale connectie
Sommige cliënten, zowel binnen als buiten de residentiële zorg, klaagden over het gebrek
aan integratie in de gastgemeenschap ondanks hun verlangen naar vriendschap. Het gebrek
aan sociale netwerken kan een invloed hebben op de overgang naar zelfredzaamheid, omdat
het de mogelijkheden om dingen te delen met anderen en problemen op te lossen, verkleint.
Maatschappelijk werkers bevestigen dat het sociale netwerk van een cliënt vaak erg klein is
en soms niet bestaat. Voor veel cliënten kan het verlaten van de opvang tot isolatie leiden.
Het kan moeilijk zijn om contact te leggen met andere mensen (vanwege taal- of culturele
barrières of vanwege het opgelopen trauma). Eenzaamheid heeft invloed op hun
levenskwaliteit en op de reeds gezette stappen naar zelfstandigheid.
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Omgekeerd geven sommige cliënten er de voorkeur aan om een band op te bouwen met de
oorspronkelijke bevolking, in plaats van met mensen van hun eigen land van herkomst. Dit
omdat ze het risico op problemen willen vermijden, uit angst dat mensen met hun eigen
nationaliteit banden kunnen hebben met de criminelen of criminele netwerken die bij hun
uitbuitingssituatie betrokken waren.

“Ik zou graag zien dat zij (de maatschappelijk werkers) me helpen nieuwe vrienden te vinden.
Ik weet niet of ik alleen Italiaanse vrienden kan maken. " (Italië)
"Ik heb geen vrienden uit het verleden (...) Ik moet ver weg blijven van mensen die me in
moeilijkheden kunnen brengen" (Italië)

Belemmeringen voor sociale inclusie
Het trauma als gevolg van mensenhandel kan langdurige gevolgen hebben die iemands
begrip van zichzelf en de wereld om hem heen beïnvloeden. Voor velen manifesteren de
effecten van misbruik zich in disfunctionele interpersoonlijke relaties. Er is een gebrek aan
zelfvertrouwen wat het vermogen om contacten te leggen met de wereld om hen heen
bemoeilijkt. Ze ervaren een instabiel identiteitsgevoel en ondervinden moeilijkheden bij het
interpreteren van gedachten, gevoelens en gedragingen bij zichzelf en anderen. In dit geval is
sociale ondersteuning essentieel om SO MH te helpen het vertrouwen te herwinnen en weer
op te bouwen. Het opvanghuis biedt een veilige omgeving waar ze stap voor stap de
gevolgen van een trauma kunnen overwinnen. Zo kan het bijvoorbeeld wonderen verrichten
om met iemand over hun dag of emoties te praten. Dit kan het stressniveau verlagen en
geeft de cliënt de mogelijkheid zich meer open te stellen naar andere mensen.

"Ik heb veel geleerd, maar ik heb nog steeds informatie en ondersteuning nodig omdat ik niet
dezelfde fouten wil maken. Ik heb tijd, ik heb nog steeds advies nodig van maatschappelijk
werkers, de psycholoog en elke andere betrouwbare persoon die me kan helpen met mijn
leven hier in Italië. Ik zou graag willen weten hoe ik mijn leven moet leiden zonder aandacht
te besteden aan roddels en foutieve informatie. Ik heb altijd het gevoel dat andere mensen
mijn verleden kennen. Ik voel me nog steeds niet op mijn gemak bij mensen. Ik schaam me
nog steeds ”(Italië)
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Het opvanghuis biedt een toevluchtsoord voor een nieuw begin, maar maatschappelijk
werkers waarschuwen dat het voor cliënten veel moeilijker is om sociale interacties te
hebben buiten hun beschermde omgeving. Het valt echter voor dat plaatsen, waar cliënten
de mogelijkheid hebben om een sociaal leven op te bouwen (bijvoorbeeld evenementen,
pubs), niet altijd toegankelijk zijn. Dit is afhankelijk van de lokale context en vaak zijn
activiteiten die socialisatie bewerkstelligen duur (sporten, lessen, culturele evenementen,
etc.). Soms moeten cliënten, ondanks hun beste bedoelingen, stoppen met sporten of
andere vrijetijdsactiviteiten. Dit omdat het niet te combineren valt met het werk en
privéleven. Vooral in het begin moet er op geld en energie bespaard worden. Een nieuwe
baan en de vele verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het zelfstandig wonen vergen
heel wat gewenning in de beginfase.
Om de uitwisseling en verbinding met de lokale bevolking te bevorderen en een gevoel van
verbondenheid met de gemeenschap te creëren, moedigen dienstverleners de deelname aan
sociaal-culturele en educatieve activiteiten aan. Dit loopt vaak in samenwerking met lokale
organisaties en overheidsinstanties.

Factoren die sociale inclusie
vergemakkelijken
Uit de focusgroepdiscussies en de interviews blijkt dat cliënten met een vaste baan, na
minstens een jaar buiten de opvang, eindelijk de tijd lijken te vinden om te investeren in hun
fysieke welzijn, onderwijs of sociale activiteiten. Dit toont het positieve effect van
werkgelegenheid op sociale inclusie. Dagelijkse contacten met collega's helpen cliënten hun
taalvaardigheid te verbeteren. Na verloop van tijd worden medewerkers een waardevolle
bron van advies en begeleiding voor het dagelijks leven. Collega’s kunnen sociale interacties
vergemakkelijken, zelfs buiten de werkcontext. Al deze factoren verbeteren de
levenskwaliteit en het psychologische welzijn.

www.libes.org

Page 13

Een wereld die ik kan vertrouwen

'Na een jaar in het opvanghuis was ik klaar om te vertrekken. Het was duidelijk dat ik een
beetje bang was om alleen te gaan wonen, maar ik wist dat ik op mijn collega's kon rekenen
voor al mijn vragen. Mijn werkomgeving heeft me enorm geholpen. Ik wilde niet teruggaan
naar mijn individuele begeleider voor hulp, maar ik moest nog veel dingen leren begrijpen.
Dus bracht ik elke dag rekeningen en zelfs kaartjes voor het verkeer (lacht) naar collega's om
te weten wat ik moest doen ”(Italië)
Binnen de opvang organiseren maatschappelijk werkers meestal groepsevenementen zoals
sport, recreatie, sociale en culturele activiteiten. Dit heeft als doel het niveau van sociale
interactie te bevorderen op maat van de sociale vaardigheden van de cliënt. Het doel is om
mensen uit hun comfortzone te halen, hen verschillende delen van de stad te laten zien en
hen aan te moedigen de omgeving en gemeenschap te verkennen. Recreatieve evenementen
zoals culturele of sportieve activiteiten kunnen een ‘universele taal’ bieden, die de sociale,
culturele en nationale grenzen kan overstijgen. Deze activiteiten kunnen mensen bij elkaar
brengen, ongeacht hun afkomst, achtergrond, religieuze overtuiging of economische status,
en vormen een ideale omgeving om nieuwkomers en hun gastgemeenschappen bij elkaar te
brengen. Dit alles met het oog op integratie als tweezijdig proces.
Binnen de interviews wordt het belang van buiten activiteiten bevestigd. Cliënten geven in het
algemeen aan dat ze meer mogelijkheden tot socialisatie zouden willen hebben.

"Ik hou van de tijd die we buiten doorbrengen met maatschappelijk werkers, maar het
gebeurt te weinig. Ik ga liever naar buiten dan binnen in vergaderingen te zitten. Het helpt me
echt om de stress te verminderen. ' (Italië)
De noodzaak om een sociaal netwerk op te bouwen kwam in het algemeen sterk naar voor.
Cliënten worden aangemoedigd om evenementen bij te wonen en te interageren met
anderen in de mate van het mogelijke. Er kunnen echter barrières optreden die sociale
inclusie in de weg staan, zoals discriminatie op grond van geslacht of afkomst. Het is van
fundamenteel belang om cliënten uit te rusten met de juiste tools om vooroordelen en
ongelijke behandeling te herkennen, en vervolgens hier adequaat op te reageren.
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'Ik zou graag vriendschap sluiten met Italianen, maar als ze naar me kijken, zien ze dat ik
anders ben. Ze praten niet graag met zwarten. Soms begin ik een gesprek met Italiaans
meisjes bij de bushalte, maar ze zijn niet vriendelijk. "(Italië)

Gezondheid
Cliënten die psychologische therapie hebben ondergaan, erkennen de voordelen van
psychologische ondersteuning om het zelfvertrouwen te vergroten, emotionele nood en
indringende gedachten te beheersen en coping-mechanismen te vinden. Psychologische
begeleiding helpt de cliënt om angst voor de toekomst te verminderen en zich voor te
bereiden op de volgende stappen.

'Ten eerste had ik een plek om te slapen en goed te eten. Dan, dankzij het werk dat met de
psycholoog is gedaan, kwam ik tot bloei. Ik had gesprekken met haar en op weg naar huis
dacht ik na over ons gesprek, ik herinnerde me de woorden die ze tegen me sprak en ik
voelde me beter "(Italië)
'De psychologische begeleiding heeft me geholpen de focus te verleggen van mijn verleden
naar het heden.' (Italië)
Sommige cliënten, zowel binnen als buiten de zorg, benadrukken de noodzaak van
voortdurende en frequentere gespecialiseerde ondersteuning.

“Ik heb pijn, ik voel me radeloos vanwege wat mijn baas (uitbuiter) met mij heeft gedaan, hoe
hij mij heeft behandeld. Hij vernederde me en deed me pijn. Ook denk ik veel na over mijn
reis op de boot van Egypte naar Italië, ik was bang voor mijn leven op die boot, en die
herinneringen blijven terugkomen. Ik kan hierover met mijn assistent in Payoke en Asmodee
praten, en ik heb elke 14 dagen sessies met een psycholoog (...). Ik zou graag (wekelijks)
meer sessies met mijn psycholoog hebben, maar dit is het maximale dat ze kan bieden. ”
(België)
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Wanneer een cliënt psychologische ondersteuing wenst, wordt de dienst ofwel in het
opvanghuis aangeboden, waarbij psychologen een onderdeel uitmaken van het team, ofwel
via doorverwijzing.

Belemmeringen voor psychologische
ondersteuning
Om verschillende redenen kan psychologische ondersteuning niet aan alle cliënten worden
aangeboden. Eén van de belangrijkste redenen is dat niet alle cliënten erkennen dat ze
trauma, stress of andere psychologische effecten hebben ervaren als gevolg van hun
uitbuiting. Anderen weigeren psychotherapie vanwege het daaraan verbonden stigma. Het
valt ook voor dat een cliënt niet op het juiste moment kan worden doorverwezen naar een
therapeut vanwege de lange wachtlijsten, taalbarrières en hoge kosten.
Cliënten zijn vaak niet op de hoogte van de rol die psychologen vervullen en de voordelen die
verbonden zijn aan het volgen van therapie. Het kan daarom even duren vooraleer de cliënt
overeenstemt om in therapie te gaan. De meeste slachtoffers van seksuele uitbuiting
wantrouwen doorgaans andere mensen. Slachtoffers proberen vaak de confrontatie met
gedachten en gevoelens in verband met het geleden misbruik te vermijden. Verder zijn ze
vaak van mening dat ze niet begrepen kunnen worden door degenen die niet dezelfde
ervaring hebben meegemaakt, en dat het vermijden van openbaarmaking de beste manier is
om hun verleden te overwinnen.
Er zijn ook belemmeringen die verband houden met spirituele en religieuze overtuigingen,
zoals de voodoo onder de Nigerianen, die vrouwen ervan kunnen weerhouden om over de
uitbuiting te praten.
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Individueel levensplan
In hun dagelijkse werk in het opvangcentra en daarbuiten bieden maatschappelijk werkers
individuele ondersteuning om de cliënt te helpen bij de heropbouw van hun leven en
migratietraject. Door één-op-één gesprekken leren slachtoffers om het misbruik dat ze
hebben ondergaan in een ander licht te zien, begrijpen ze hun slachtofferschap, identiﬁceren
ze de rechten die zijn geschonden en ontdekken ze hun innerlijke capaciteiten voor
overleving en veerkracht. Individuele begeleiders helpen cliënten bij het identiﬁceren van hun
behoeften, zowel in het land van herkomst (d.w.z. schulden of gezinsverantwoordelijkheden)
als in de gastsamenleving en vertalen deze in een levensplan dat erop gericht is volledige
autonomie te bereiken.
De gesprekken tussen individuele begeleiders en cliënten kunnen zeer diep gaan, hebben een
echt genezend effect en helpen slachtoffers om positieve veranderingen in hun leven aan te
brengen.

“(Maatschappelijk werkers) hebben me geadviseerd wat ik moest doen. Dit heeft me
geholpen stress te verminderen. We praatten veel en ze vertelden me hoe ik dingen moest
doen. 'In Asmodee kon ik een nieuwe start maken. (…) In Asmodee leerde ik hoe ik een
persoon moest zijn, om weer iemand te zijn” (België)
Maatschappelijk werkers benadrukten het belang van het werken aan het concept van wat
het betekent om "slachtoffer van een misdaad" te zijn. Deze oefening is vooral belangrijk
voor vrouwelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting omdat het een kans biedt om hun
zelfperceptie te deconstrueren. Deze is vaak gebaseerd op schuld, schaamte of angst. Ook
wordt het stereotype van slachtoffers als hulpeloos en afhankelijk in vraag gesteld.
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Omgaan met de gevolgen van trauma
Maatschappelijk werkers hebben de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om de signalen
en gevolgen van trauma's zoals druggebruik, slaap- en eetstoornissen, indringende
herinneringen en gedachten, nachtmerries, apathie en ontkenning te herkennen. In hun
dagelijkse contact met cliënten krijgen maatschappelijk werkers te maken met moeilijk
gedrag zoals woede, extreme prikkelbaarheid, angst, depressie, etc. Hun aanwezigheid helpt
cliënten een balans te vinden en de triggers en reacties te begrijpen zodat ze hieraan kunnen
werken. Om trauma's te verwerken en op de lange termijn een succesvol genezingsproces na
te streven, is gespecialiseerde hulp nodig.

"Ik heb veel geleerd, maar nu zou ik graag advies willen krijgen van een maatschappelijk
werker, psycholoog of een vertrouwenspersoon die me kan helpen integreren in dit land."
(Italië)
"Ik heb niets meer nodig dan informatie en ondersteuning, omdat ik niet dezelfde fouten wil
herhalen" (Italië)
Herstel na uitbuiting vergt een lange termijn ondersteuning en begeleiding. “Elke stopzetting
van de dienstverlening kan een aanzienlijk negatief impact uitoefenen op de slachtoffers.”[1]
Het is de taak van maatschappelijk werkers om cliënten aan te moedigen de begeleiding
verder te zetten met ondersteuning van een professionele therapeut. Bovendien is het
vanwege de vele moeilijkheden en obstakels waarmee cliënten dagelijks worden
geconfronteerd in hun lange genezingsproces essentieel om het belang van zelfzorg te
benadrukken.
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Inzicht en kennis over mentaal en
emotioneel welzijn
Maatschappelijk werkers moeten de kennis over fysiek, mentaal en emotioneel welzijn
bevorderen bij cliënten (gezond eten, sport, zelfzorg, enz.). Basisbegrippen van voortplanting
en seksuele gezondheid moeten worden verstrekt, samen met basisinformatie over
anatomie en fysiologie, seksuele ontwikkeling en reacties, evenals intieme hygiëne om
mensen te begeleiden naar een gezonde houding van bezorgdheid en respect voor zichzelf
en anderen. Bovenal is er behoefte aan adequate voorlichting van vrouwen over het
potentiële gevaar van culturele beoefening van zelfmedicatie. Studies hebben aangetoond
dat Afrikaanse vrouwen hun toevlucht nemen tot zelfmedicatie om koorts te behandelen met
pijnstillers, een mengsel van kruiden en andere drugs, kalmerende middelen en alcohol.
Redenen om deze middelen te gebruiken variëren van bescherming tegen heksen en hekserij,
het voorkomen van zwangerschap, het behandelen van slaapstoornissen, koorts, braken en
infecties[2]. Bovendien worden jonge moeders geïnformeerd over de gevaren van nietprofessionele besnijdenis die ze vaak voor hun kinderen zoeken, of over zelfgeïnduceerde
abortus door middel van medicatie.
Sociale diensten wijzen erop dat de perceptie van gezondheid van slachtoffers varieert
naargelang culturele factoren. De ervaring leert dat voor veel vrouwen uit Afrikaanse landen
het begrip gezondheid gelijk staat aan het ontbreken van een aanwijsbare ziekte. Ze zijn niet
bekend met het Europese concept van zelfzorg en preventie. ze hebben de neiging te lang te
wachten om medische hulp te zoeken en nemen daarom te vaak een spoedbehandeling, wat
zich vertaalt in een disfunctioneel gebruik van gezondheidsdiensten en frustraties.
Aangezien gezondheidszorg in sommige herkomstlanden een voorrecht is en de
meerderheid van de bevolking er geen toegang toe heeft, kan elk klein gezondheidsprobleem
al

te

veel

zorgen

baren.

Maatschappelijk werkers moeten cliënten preventieve

gezondheidszorg aanleren, het bevorderen van een gezonde levensstijl, het aanpakken van
gedragsrisicofactoren,

het

gebruik

van

beschikbare

wellnessbezoeken, screenings en vaccinaties.
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Het gebruik van het openbare
gezondheidsstelsel en zelfzorgdiensten
Zelfs wanneer het gebruik van het gezondheidssysteem vanaf het begin wordt
vergemakkelijkt, is het belangrijk om cliënten te tonen hoe ze die diensten kunnen gebruiken
wanneer ze er alleen voor staan. Ze moeten ook worden aangemoedigd om gebruik te
maken

van

zelfzorgdiensten

zoals

wellness-

en

sociale

centra,

informatie-

en

ondersteuningscentra voor vrouwen, centra voor slachtoffers van geweld, en dergelijke.
Zelfzorg wordt gedeﬁnieerd als "het vermogen van individuen, gezinnen en gemeenschappen
om gezondheid te bevorderen, ziekte te voorkomen, gezondheid te behouden en om te gaan
met ziekte en handicap met of zonder de steun van een zorgverlener." (WHO) De reikwijdte
van zelfzorg in deze deﬁnitie is een breed concept dat hygiëne (algemeen en persoonlijk),
voeding (type en kwaliteit van gegeten voedsel), levensstijl (sportactiviteiten, vrije tijd, enz.),
omgevingsfactoren (leefomstandigheden, sociale gewoonten, enz.), sociaal-economische
factoren (inkomensniveau, culturele overtuigingen, etc.) en zelfmedicatie omvat. Als het gaat
om zelfzorg, is de belangrijkste uitdaging om gratis diensten te vinden die inspelen op de
meest dringende eisen en behoeften van slachtoffers. Plaatsen zoals speelgoedbibliotheken
of recreatiecentra voor kinderen zijn normaal gesproken beschikbaar in alle steden. Aan de
andere kant brengen ﬁtness- en sportactiviteiten meestal kosten met zich mee die niet alle
cliënten kunnen betalen.

Taalvaardigheid
De meeste cliënten beschouwen taalvaardigheid van het gastland als één van de
belangrijkste elementen voor het bereiken van autonomie. Taalvaardigheid wordt gezien als
een voorwaarde voor sociale interactie, toegang tot diensten, economische inclusie,
opleiding, onderwijs en deelname aan het gemeenschapsleven.
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Belemmeringen; de tijd die in het opvanghuis wordt doorgebracht, is vaak te kort om
voldoende taalvaardigheid te verwerven. De aanwezigheid van individuen die dezelfde
nationaliteit hebben of dezelfde taal spreken kan de mogelijkheid om een taal te leren
aanzienlijk verminderen. Individuen moeten vaak wachten vooraleer er toegang wordt
verleend tot gratis taallessen. De kwaliteit en hoedanigheid van deze gratis taallessen zijn
soms onvoldoende. Wanneer de cliënt een laag opleidingsniveau heeft, moet er mogelijks
extra ondersteuning voorzien worden tijdens de opleidingsperiode. Maatschappelijk werkers
moedigen cliënten zo veel mogelijk aan om de taal in de praktijk te beoefenen.
Onder

de

geïnterviewde

cliënten

vertoonden

degenen

die

werken

het

hoogste

taalvaardigheidsniveau.

“Nederlands leren is erg belangrijk. (…) Als je Nederlands spreekt, kun je verbinding maken en
zullen mensen zich voor je openstellen. Hoe meer mensen met je praten en je leren kennen,
hoe meer kansen je op je pad zult vinden. » (België)
"Het grootste obstakel voor mij is dat ik de taal niet goed genoeg spreek. (...) Het is moeilijk
om mijn papierwerk te doen, brieven te begrijpen, afspraken te maken, enz. Mijn sociaal
assistent van Payoke helpt me met al deze dingen omdat het onmogelijk zou zijn om ze
alleen te doen. Bijvoorbeeld naar een dokter gaan en met hem praten, naar de bank gaan om
een bankrekening te openen, naar de verzekeringsmaatschappij gaan voor mijn
ziektekostenverzekering etc. (…). Het is erg belangrijk voor mij om beter Nederlands te
spreken om onafhankelijker te worden. Ik begrijp hoe dingen werken, maar communicatie in
de samenleving is moeilijk.” (België)
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Toegang krijgen tot reguliere diensten en bemiddeling
Cliënten worden steeds geconfronteerd met verschillende soorten belemmeringen bij het
verkrijgen van toegang tot reguliere diensten. De meest voorkomende zijn bureaucratische
hindernissen, administratieve vereisten, praktische uitdagingen, persoonlijke en individuele
problemen. Cliënten kunnen onder andere schaamte of ongemak ervaren bij het vragen van
hulp. Ze kunnen pessimistisch zijn over de waarschijnlijkheid bij het verkrijgen van hulp, of
wantrouwig staan t.o.v. autoriteiten.
De meeste cliënten die niet in de opvang verblijven, met uitzondering van degenen die
tewerkgesteld zijn, gaven aan hulp nodig te hebben bij het navigeren doorheen het openbaar
bestuur. Deze individuen hebben nood aan een vertrouwenspersoon. Iemand die vragen over
procedures kan beantwoorden en hen op het juiste pad kan zetten.

'Nadat ik de zorginstelling had verlaten, ging ik terug naar mijn sociaal assistent om te weten
hoe ik een studio moest huren. Ik weet hoe ik het moet doen, maar ik had iemand nodig die
ik kon vertrouwen om ervoor te zorgen dat ik het goed deed ”(Italië)
"Toen ik brieven per post ontving, begreep ik ze niet echt. Dankzij mijn sociaal assistent kon
ik begrijpen waar ze over gingen. Bovendien was bellen voor mij moeilijk omdat ik de taal
niet zo goed sprak. Ik had ook niet veel zelfvertrouwen, dat maakte het nog moeilijker. Nu
heb ik meer zelfvertrouwen dan voordien. ' (België)
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Veiligheid en beveiliging
Veiligheid en bewustzijn
Slachtoffers van mensenhandel worden geconfronteerd met een constant gevoel van
onveiligheid en gebrek aan controle vanwege het trauma dat ze hebben opgelopen. Er heerst
een angst dat uitbuiters nog steeds naar hen op zoek zijn, of op wraak belust zijn. Als gevolg
hiervan geloven sommigen dat ze nooit in staat zullen zijn om tot rust te komen en een
nieuw leven te beginnen. Om het gevoel van veiligheid te vergroten, helpen sociaal werkers
cliënten bewust te maken omtrent de echte risico's van hun uitbuiters en criminele
netwerken. Cliënten leren coping-mechanismen te ontwikkelen en leren manieren om hun
privacy en veiligheid te beschermen bij het gebruik van sociale media, bij het zoeken naar
werk en op het werk.
Er dient echter een kanttekening gemaakt te worden. Veilig zijn en zich veilig voelen zijn
verschillende dingen. Wat voor de één veilig aanvoelt, is dat voor een ander misschien niet.
Zich onveilig voelen, ongeacht een objectieve veiligheidstoestand, beperkt het vermogen van
een individu om een menselijke band te ervaren. Dit is echter fundamenteel voor het sociale
welzijn. Voor sommigen heeft veiligheid betrekking op de plaats waar ze wonen of werken,
voor anderen betekent veiligheid mensen hebben die ze kunnen vertrouwen. Cliënten die in
de opvang verblijven waarderen de veiligheid die ze genieten binnen het opvanghuis. Dit
staat vaak in tegenstelling tot het idee om ooit alleen in een ﬂat te wonen. Zo gaf een cliënt
aan zich onveilig te voelen vanwege problemen met buren. Een andere cliënt gaf aan zich
zorgen te maken om gevonden te worden door de uitbuiter. Verder werd ook aangehaald dat
er een sterk onveiligheidsgevoel werd ervaren in de omgang met landgenoten die mogelijks
banden zouden hebben met criminele netwerken.
Een ander probleem dat door de maatschappelijk werkers wordt aangehaald, is het gevoel
van onveiligheid in verband met mogelijke vergelding van de uitbuiters tegen de cliënten en
hun families.

www.libes.org

Page 23

Een wereld die ik kan vertrouwen

Binnen de Nigeriaanse gemeenschap bestaat wijdverbreide angst voor de gevolgen van
zwarte magie en voodoo-rituelen die in het gastland worden uitgevoerd om slachtoffers tot
slavernij te binden. Dit resulteert in angst voor spirituele vergelding voor het breken van de
eed of het openbaar maken van het misbruik aan de autoriteiten.

Huisvesting
Tijdens de transitie naar een autonome levensstijl had het merendeel van de cliënten
behoefte aan ondersteuning bij het vinden van een woonst. Maatschappelijk werkers
bevestigen dat de meeste cliënten hulp nodig hebben bij het vinden van veilige, adequate en
betaalbare huisvesting vanwege verschillende factoren. Zo blijkt het moeilijk om een
betaalbare woonst te vinden vanwege lage uitkeringen en lage lonen. Cliënten zijn vaak niet
in het bezit van een reguliere arbeidsovereenkomst waardoor de verhuurder weinig garantie
heeft m.b.t. huurinkomsten.
Op de private huurmarkt is er verder ook een beperkt aanbod van betaalbare huurwoningen.
Cliënten zijn vaak bang om afgewezen te worden vanwege het wijdverbreide wantrouwen in
immigranten. Er werd ook aangegeven dat cliënten bang zijn om misleid te worden door een
verhuurder of makelaar die oneerlijke handelspraktijken kan gebruiken om te proﬁteren van
het gebrek aan bekendheid van de persoon met de taal en gangbare procedures.
Maatschappelijk werkers bevestigen dat ze getuige zijn geweest van wantrouwen en
discriminatie. Ze melden echter ook dat cliënten zich vaak gediscrimineerd voelen, terwijl er
in werkelijkheid geen tekenen van discriminatie lijken te zijn. Misverstanden in de
communicatie met instanties, verhuurders of buren kunnen vaak worden opgevat als
discriminatie en afwijzing. Ondersteuning is essentieel om cliënten te helpen de situatie
zorgvuldig te analyseren en verschillende manieren te vinden om ermee om te gaan.

"Er is mij verteld dat ze geen huizen geven aan zwarte mensen" (Italië);
“Op dit moment heb ik alleen een goede woonplek nodig. Aangezien ik nog geen contract
heb, heb ik geen garantie. " (Italië)
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Veilige huizenjacht
Bij de zoektocht naar een appartement moeten cliënten de veiligheid van de buurt en hun
nabijheid en relatie met de plaatsen waar hun handelaars en uitbuiters actief zijn, in acht
nemen. Soms zijn de veiligste gebieden echter ook de duurste om te huren, wat de zoektocht
verder compliceert.

"Ja, (ik voel me klaar om alleen te wonen), maar het hangt af van het gebied waar ik zal
wonen, omdat ik me niet veilig voel in alle gebieden binnen deze stad. Vooral gebieden waar
veel Arabieren zijn, maken me erg ongemakkelijk omdat mijn uitbuiter een Arabier was
”(België)
Om dit probleem op te lossen, kiezen cliënten er soms voor om een appartement te delen
met een landgenoot. Dit kan echter hun gevoel van onveiligheid vergroten en het
inclusieproces verder vertragen.

Het huishouden
Veel cliënten die buiten de opvang verblijven geven aan blij te zijn dat ze de tijd hadden
genomen om nieuwe vaardigheden te leren terwijl ze in de opvang zaten. Deze vaardigheden
bleken later erg van pas te komen. Zo werden elementaire huishoudelijke vaardigheden zoals
schoonmaken en hygiëne, de was doen, het bed elke ochtend opmaken, controleren of alle
lichten en apparaten uit zijn voordat ze weggaan, het afval verwijderen, recyclen, een
eenvoudige maaltijd bereiden aangehaald.
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Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om een schema te hebben - wanneer je moet eten, je
kamer moet opruimen, je kleren moet wassen, enz. Ik moest ook aan mijn zelfvertrouwen
werken en de maatschappelijk werkers hielpen me daarbij. Mijn mentale gezondheid is
verbeterd. Door de verantwoordelijkheid die ik vandaag in het opvanghuis heb, voel ik me
zelfverzekerder".” (België)
“Het eerste jaar was het moeilijk om ineens alles te regelen - de was doen, mijn huis
schoonmaken, naar de lessen gaan. Het was niet gemakkelijk en ik moest erachter komen
hoe ik alles zelf moest doen. Maar ik heb veel geleerd in het opvanghuis over klusjes en
verantwoordelijkheden. ”(België)
" Als ik het opvanghuis niet had gehad, weet ik niet waar ik nu zou zijn, na alles wat ik heb
meegemaakt. Ik heb geleerd hoe ik mijn tijd moet indelen en een schema voor mezelf kan
opstellen.” (Spanje)
Sommige cliënten gaven aan dat, eenmaal ze in hun appartement ingetrokken waren, ze veel
ondersteuning nodig hadden voor het betalen van rekeningen, het aanvragen van
nutsvoorzieningen, het communiceren met de verhuurder, het aanvragen van interventie voor
reparatie en onderhoud, enz.
Gezien de complexiteit van sommige administratieve zaken, moeten cliënten vertrouwd
raken met taken zoals het aﬂezen van de gas-, elektriciteits- of watermeter, contractuele
verplichtingen voor verhuur en nutsbedrijven, facturen en betalingen, het gebruik van
openbare gezondheidszorg, het installeren van apparaten zoals internetrouters en tvdecoders , recycleren, gemeentebelasting betalen voor de afvalophaling, enz. Aangezien
sommige procedures zelfs voor de lokale bevolking erg ingewikkeld kunnen zijn, is de beste
manier om ermee om te gaan, om hulp te vragen. Het kan nuttig zijn om cliënten door te
verwijzen naar een klantenservice of helpdesk, waarbij ook advies wordt gegeven over de
rechten van huurders en verhuurders en consumentenbescherming.
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“Allereerst was het erg moeilijk om een huis te vinden. Het is uiteindelijk gelukt dankzij de
hulp die ik van Payoke heb gekregen. Ook het vinden en kopen van meubels was een
uitdaging (…) De woonbegeleidster legde me veel dingen uit op een manier die ik kon
begrijpen ”(België)

Economische inclusie
Zoeken naar een baan
Ondersteuning bij de zoektocht naar werk wordt ervaren als één van de belangrijkste
behoeften van cliënten binnen en buiten de opvang. De nadruk op het vinden van werk heeft
niet alleen ﬁnanciële motieven aan de basis. Veel mannelijke cliënten gaven aan dat ze iets
nodig hebben om zichzelf bezig te houden, een reden om naar buiten te gaan, mensen te
ontmoeten, zich onafhankelijk te voelen, deel uit te maken van de samenleving en zich beter
in hun vel te voelen.

"Voor mij is het belangrijkste om alleen te kunnen wonen en een vaste baan te hebben,
waardoor ik een appartement kan huren en de huur maandelijks kan betalen." (Spanje)
Maatschappelijk werkers merkten op dat het integratietraject van jonge vrouwen soms een
ander verloop kent. Zo kan trouwen en kinderen krijgen het gewenste doel worden van jonge
Afrikaanse vrouwen die, in het licht van het mislukte migratieproject, willen investeren in een
gezin op een plek waar het veilig is.
Ze kiezen ervoor om de geboden ondersteuning te gebruiken om trainingen of
beroepsopleidingen bij te wonen om hun cv uit te breiden of ze nemen zoveel mogelijk korte
termijn jobs aan om ervaring op te doen en wat geld te verdienen. Maatschappelijk werkers
leggen de nadruk op het het verwerven van onafhankelijkheid (vooral in economische
termen) als een manier om zichzelf te beschermen tegen uitbuitingssituaties.
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De mogelijkheden voor economische inclusie hangen in grote mate af van het
socialezekerheidsstelsel gevestigd in het gastland. In dit opzicht moet het pad naar
economische inclusie de kwetsbaarheden van de doelgroep mee opnemen en realistische
kansen creëren voor tewerkstelling.
Op het gebied van economische integratie, alsook de psycho-sociaal-culturele dimensie,
zullen cliënten blijven bijleren over het gastland en vaardigheden blijven opdoen die nodig
zijn om in hun gemeenschap te functioneren. Er moet aandacht besteed worden om cliënten
zelfbewust te maken en inzicht te bieden in hun competenties en tekortkomingen. Dit is een
fundamenteel proces dat moet worden ondersteund door getrainde professionals om
mislukking te voorkomen.
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Volgens maatschappelijk werkers zijn de belangrijkste belemmeringen voor economische
inclusie:
Laaggeschoolde proﬁelen. De meeste slachtoffers van mensenhandel zijn laag
opgeleid en missen de kwaliﬁcaties die nodig zijn om vlot te integreren op de Europese
arbeidsmarkt.
Erkenning van onderwijs- en beroepskwaliﬁcaties. Cliënten die een aanzienlijke
opleiding of werkachtergrond hebben, ervaren vaak moeilijkheden bij het terugkrijgen
van hun documenten en certiﬁcaten of ondervinden problemen om hun certiﬁcaten en
kwaliﬁcaties te laten erkennen in het gastland.
Uitzendbureaus. In sommige gevallen zijn uitzendbureaus, privaat of openbaar, niet
toegerust om te werken met kwetsbare groepen of migranten met een slechte
taalvaardigheid.
Toegang tot informatie. Vanwege culturele, educatieve of psychologische factoren
kunnen slachtoffers problemen ondervinden bij het verkrijgen van informatie over
arbeidsmogelijkheden. Zonder inzicht over de arbeidswetgeving, arbeidsrechten en het
verschil tussen legale en illegale tewerkstelling, worden ze blootgesteld aan uitbuiting.
Dit kan zich voordoen wanneer er wordt ingegaan op een aanbieding via
onbetrouwbare kennissen.
Discriminatie speelt ook een rol. Werkzoekenden met namen die een andere
nationaliteit doen vermoeden moeten vaak twee keer zoveel aanvragen indienen als
mensen met vergelijkbare kwaliﬁcaties, maar met een naam die niet buitenlands klinkt.
Er is een opkomende trend binnen bedrijven om hun personeelsbestand te
diversiﬁëren en discriminatie aan te pakken door middel van vrijwillige
diversiteitsmaatregelen. Dit is een model dat zowel economische als sociale
doelstellingen vervult door de kansen voor werknemers van ondervertegenwoordigde
groepen en met name die met een migratieachtergrond te vergroten.[3]
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“Ik had eigenlijk iemand nodig die me hielp bij het zoeken naar een baan of vrijwilligerswerk.
Het is een hele uitdaging als je de opvang verlaat omdat het moeilijk is voor mensen zoals ik
om een nieuw leven te beginnen, een baan te vinden, enz. Als ik spreek over mensen zoals ik,
verwijs ik naar mensen die in België zijn vanwege mensenhandel. Ze weten niet hoe ze de
zoektocht naar een baan moeten aanvangen. We kunnen ons diploma uit ons eigen land niet
gebruiken. " (België)
Om langdurige werkloosheid of onderbetaalde tewerkstelling te voorkomen en de toegang
tot de arbeidsmarkt te verbeteren, moeten maatschappelijk werkers vanaf de allereerste fase
van het ondersteuningsprogramma talenten, vaardigheden en competenties identiﬁceren. Dit
in overeenstemming met de persoonlijke toestand en het persoonlijke verloop van herstel
van het slachtoffer. De meeste immigranten zijn tewerkgesteld maar hun potentieel wordt
vaak onderbenut. Ondersteunende diensten zouden meer kunnen ondernemen om de
vaardigheden die immigranten met zich meebrengen, te herkennen en te waarderen:
Klanten doorverwijzen naar bevoegde autoriteiten voor de erkenning van buitenlandse
kwaliﬁcaties en vaardigheden die de toegang tot de reguliere arbeidsmarkt
vergemakkelijken.
Breng klanten in contact met werkgevers en help hen om vroeg werkervaring op te
doen.
Zorg ervoor dat klanten proﬁteren van het reguliere actieve arbeidsmarktbeleid,
inclusief loonsubsidies.
Identiﬁceer en verwijder belemmeringen voor de werkgelegenheid in de publieke
sector.

Werkloosheid en ondersteuning bij de
zoektocht naar werk
De ondersteuning moet gericht zijn op het vergroten van de kansen op een succesvolle
arbeidsmarktparticipatie. Cliënten moeten in alle fasen deelnemen, zodat zij vertrouwd
kunnen raken met de bestaande structuren, regels en mogelijkheden.
Een realistisch plan voor inclusie op maat is er één dat rekening houdt met:
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- De verwachtingen van de cliënt: in het plan wordt onderzocht welk type banen binnen het
bereik van de cliënt liggen, op basis van zijn achtergrond en voorkeuren, en de vergoeding die
hij of zij kan verwachten. Deze oefening helpt de persoon voor te bereiden op het idee dat hij
zijn inkomen moet beheren, een verantwoordelijkheid die ook inhoudt dat hij nieuwe
vaardigheden moet leren. De begeleider kan de cliënt een overzicht geven van de
verschillende sectoren die hij of zij kan verkennen en zal enkele basisbegrippen van het
arbeidsrecht introduceren. De verschillen met betrekking tot de arbeidsmarkt in het thuisland
moeten benadrukt worden. Dit om te vermijden dat de persoon een klein bedrijf start in de
kleinhandel of als kapper in de informele economie, net zoals in het thuisland.
- Realistische opties: duurzame tewerkstelling wordt eerder bereikt als de persoon over de
juiste vaardigheden, capaciteiten en ervaring beschikt voor de desbetreffende baan. De
duurzaamheid van het plan moet ook logistiek worden beoordeeld, dat wil zeggen of de
arbeidsvoorwaarden verenigbaar zijn met de mogelijkheden van de klant op het gebied van
vervoer, gezinsondersteuning, kindermanagement, enz. Onevenwichtige afwegingen kunnen
een aanzienlijke tol eisen op het welzijn, tevredenheid en zelfrespect van de werknemer.
- Job matching: het plan moet aansluiten bij de eisen van de lokale arbeidsmarkt.
Met betrekking tot economische integratie zijn er verschillende activiteiten die
maatschappelijk werkers kunnen promoten.

Vaardigheden opbouwen
Dienstverleners kunnen cliënten ondersteunen bij het vinden van mogelijkheden om hun
basisvaardigheden, of de zogenaamde soft skills te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld door
vrijwilligerswerk, niet-certiﬁceerbareprogramma's, workshops, enz. Deze activiteiten kunnen
cliënten de ideale setting bieden om belangrijke vaardigheden te oefenen die op de werkplek
worden gehanteerd, zoals teamwork , communicatie, probleemoplossing, planning,
prioriteiten stellen en taakbeheer. De cliënt ervaart misschien meer gemoedsrust op het werk
wanneer deze vaardigheden eerst in een niet-professionele omgeving werden aangeleerd.
Begeleiders geven cliënten de kans om te praten over dingen die ze moeilijk of frustrerend
vinden en helpen hen bij het overwinnen van uitdagingen.
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Informatie en training; Bied informatie aan en, waar mogelijk, training over zoeken naar werk,
beoordeling van vaardigheden, schrijven van leerplannen, het voeren van jobinterviews, enz.
Beroeps- en professionele opleiding; Overweeg mogelijke educatieve en professionele
trainingslessen, beroepsopleiding en andere workshops.
Werkervaring; Zoek naar stagemogelijkheden.
Binnen Europa hebben een aantal organisaties voor slachtofferhulp netwerken opgezet die
potentiële werkgevers en professionele organisaties samenbrengen om zo de economische
inclusie van kwetsbare categorieën van derdelanders te bevorderen.

Kennismaken met arbeidswetten en
werknemersrechten
Cliënten met een job, die zowel binnen als buiten de opvang verbleven, gaven aan meer te
willen leren over arbeidsnormen en -wetten, contractvoorwaarden met betrekking tot
ziekteverlof, uitkeringen, rechten van werknemers, ouderschapsverlof, toelagen, inzicht in de
looncheque, inkomsten belastingen, werkloosheidsuitkeringen, pensioen, etc.

"Hoewel ik weet hoe het Belgische systeem werkt, heb ik soms ondersteuning nodig bij
administratieve procedures: bijvoorbeeld om mijn rechten met betrekking tot werkloosheid,
pensioen, verlof, enz. Te begrijpen." (België)
Begeleiders geven aan dat het belangrijk is om bewustwording te creëren omtrent
arbeidsrechten

en

verplichtingen.

Dit

om

cliënten

aan

te

moedigen

eerlijke

arbeidsvoorwaarden na te streven en grijze werkzones te vermijden die tot uitbuiting kunnen
leiden.
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“Ik zou graag willen dat je me helpt professioneel te zijn op het werk en de nodige stappen
kunt ondernemen om dingen te leren die me echt interesseren. Ik wil graag leren hoe ik mijn
afspraken en activiteiten kan plannen en organiseren. Ik wil ook hulp bij het papierwerk voor
mij en de baby. Ik zou graag iemand willen hebben waarmee ik contact kan opnemen om
hulp te vragen.” (België)

Tijdsbeheer
Sommige cliënten gaven aan dat de routine en de tijdsindeling die werd aangeleerd binnen
het opvanghuis er nuttig bleken in een latere fase van hun leven. De mogelijkheid om een
planning te maken tussen verschillende activiteiten, om taken volgens een schema uit te
voeren, prioriteiten te stellen, deadlines te stellen, afspraken na te komen, wordt als zeer
belangrijk beschouwd met betrekking tot het huishouden en het werk.

Mobiliteit
De behoefte om zich te kunnen verplaatsen was vooral aanwezig bij cliënten met een job.
Deze behoefte kon variëren afhankelijk van de bereikte mate van autonomie en de
kenmerken van de omgeving. Cliënten hebben ondersteuning nodig om te leren hoe ze het
openbaar vervoer kunnen gebruiken en hoe ze kaarten kunnen lezen of webmapping-apps
kunnen gebruiken. Ze moeten leren ﬁetsen (of veilig rijden), een rijbewijs halen en het
papierwerk begrijpen dat nodig is bij het kopen en betalen van een auto.

“Ik vond het moeilijk om mijn weg te vinden naar afspraken, bijvoorbeeld om naar school te
gaan, naar de sociale dienst, naar de dokter, enz. De maatschappelijk werkers legden me uit
hoe ik google maps moest gebruiken, zodat ik mijn weg kon vinden. Op een keer nam een
van de maatschappelijk werkers me mee om mijn buurt, het gebied rond de opvang, rond
haar kantoor te verkennen. We gingen met de ﬁets. Het was echt heel leuk. '' (België)
“Toen mijn abonnement op het openbaar vervoer aﬂiep, moest ik hulp vragen om het te
vernieuwen” (België)
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'Ik voel me heel klein. Je moet geduld met me hebben. Het kost tijd om me op mijn gemak te
voelen, ik weet niet wat mensen van mij verwachten. Dit is wat mijn werkbegeleider me helpt
uitleggen aan mijn baas. Ik heb hem nodig om dingen voorzichtig uit te leggen, anders
begrijp ik het niet. Als hij tegen me schreeuwt of negatief is, klap ik dicht. ' (Italië)

Financiële bijstand, financiële onafhankelijkheid en
geldbeheer
Iemands persoonlijke ﬁnanciën beheren en binnen een budget blijven, vergt veel
zelfdiscipline. Het ondersteunen van cliënten bij het verkrijgen van toegang tot subsidies en
het beheren van hun inkomen bevordert de economische zelfredzaamheid en vermindert het
risico op schulden en het maken van keuzes die opnieuw kunnen leiden tot slachtoffer
worden.

“Ik heb veel advies gekregen over hoe ik met weinig geld rond kan komen” (België).
“Ik moet geld sparen om mijn eigen kleine winkel te openen, waar ik vis of groenten verkoop.
Ik wil mijn eigen baas zijn.” (Duitsland)
Cliënten die een slecht betaalde of onzekere baan hebben of geen recht hebben op sociale
uitkeringen, moeten over de vaardigheden beschikken om hun inkomen te beheren en
optimaal te benutten. Veel cliënten hebben geen duidelijk beeld van de waarde en de
koopkracht van de euro. Daardoor hebben ze geen goed idee van hun inkomsten en uitgaven.
Ze kunnen in de problemen komen omdat ze aan het einde van de maand geen eten kunnen
kopen, niet genoeg geld hebben om hun rekeningen te betalen en schulden aangaan. Het is
belangrijk om cliënten voor te bereiden op het beheren van hun ﬁnanciën, vooral wanneer ze
een laagbetaalde baan hebben, met hoge huurkosten en verschillende andere onkosten
zoals rekeningen, belastingen, boetes, borgsommen, gezondheidszorg, kinderopvang en
collegegeld enz. Veel cliënten sturen geld over naar hun familie, ongeacht hun ﬁnanciële
situatie, uitgaven en besparingen.
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Cliënten hebben vaak moeite om een bankrekening te openen en online bankapplicaties
correct te gebruiken. Als ze niet begrijpen hoe ze het moeten gebruiken, zien ze helemaal van
de dienst af.

“Voordat ik verhuisde, had ik genoeg geld gespaard om de huurwaarborg te dekken. Alles
was in lijn met het plan dat ik met mijn begeleider had opgesteld. ” (België)

Kinderopvang en gezinswelzijn
Een veel voorkomende bezorgdheid bij zwangere vrouwen en moeders is om de basis van de
eerstelijnszorg te leren kennen en hun ouderlijke verantwoordelijkheden te vervullen. Ze
hebben vragen over het inschrijven van hun kinderen in dagopvang, crèches, kleuterscholen
en scholen. Ze kennen niets over het aanvragen van ﬁnanciële tegemoetkomingen voor
ouders, vooral voor alleenstaande moeders. Het is belangrijk om jonge moeders te helpen
een band met hun kinderen op te bouwen, omdat de emotionele gehechtheid soms kan
worden aangetast door hun ervaringen uit het verleden met geweld en misbruik. Ouderlijke
opvoedingspatronen van Afrikaanse immigrantenmoeders lijken de traditionele culturele
opvattingen over kinderen en opvoeding te weerspiegelen. Ondersteuning bij de ontwikkeling
en opvoeding van kinderen moet een multicultureel perspectief bevatten dat gedrag
aanmoedigt dat gezonde zwangerschappen en de gezondheid van kinderen, fysieke en
cognitieve groei bevordert. Zo kan de frequentie van doktersafspraken een bron van angst
zijn voor vrouwen die de gezondheidszorg als zieke zorg zien. De rol van begeleiders is om
zwangere vrouwen uit te leggen dat prenatale zorg meerdere medische controles en
screenings omvat, om hen en hun baby gezond te houden tijdens de zwangerschap. Er kan
ook advies worden gegeven over gezond blijven tijdens de zwangerschap (dieet,
lichaamsbeweging, risicogedrag vermijden, enz.), Over interactie tussen moeder en kind,
borstvoeding, slaap en samen slapen, introductie van vaste voeding, opvoeding, taal en
didactisch gedrag, waaronder fysieke straffen.
Vaak bevinden jonge vrouwen zich alleen in het gastland en missen ze het familienetwerk of
sociale netwerk dat zo belangrijk is om familiale -en werkgerelateerde verantwoordelijkheden
te kunnen combineren met de opvoeding van het kind.

www.libes.org

Page 35

Een wereld die ik kan vertrouwen

'Ik moet weten wat de baby nodig heeft, zodat ik goed voor hem kan zorgen. Ik heb hulp
nodig bij de voorbereiding op het moederschap en bij het verhuizen ”(België)
'Ik word zo vroeg wakker om mijn baby naar de crèche te brengen en dan neem ik de bus om
naar het café te gaan waar ik werk. Na het werk moet ik terug naar de crèche en lopen we
naar huis. (…) Ik ben erg gestressed. Ik heb geen tijd voor mezelf. Ik voel me overrompeld.
(…) Iedereen klaagt omdat ik altijd te laat ben “(Italië)
Moeders hebben vooral hulp nodig bij dagopvang, gezondheidszorg en onderwijs voor hun
kinderen. Maatschappelijk werkers doen hun best om plaatsing te vinden in kinderopvang en
andere kinderopvangmogelijkheden voor de kinderen van werkende moeders. Tegelijkertijd
helpen ze vrouwen te begrijpen dat er niets mis is met het zoeken naar hulp bij de opvoeding
en zorg van het kind. Maatschappelijk werkers laten inzien dat het normaal is zich soms
overweldigd, moe en gestrest te voelen. Bovendien, als moeders niet worden ondersteund,
kunnen hun gevoelens uitputting tot gevolg hebben. Dit kan een verloren en eenzaam gevoel
teweeg brengen.

“Het was de eerste keer dat ik alleen met mijn baby woonde, ik had niemand om mee te
praten en ik voelde me eenzaam. De eerste paar weken waren erg moeilijk voor mij.” (België)
'Ik woonde vroeger alleen, in een andere regio. Maar daar had ik mensen die me hielpen met
mijn kind. Nu weet ik niet wie bij mijn zoon zal blijven als ik aan het werk ben ". (Spanje)
Gezinshereniging, economische steun, conﬂictoplossing en huiselijk geweld zijn ook
veelvoorkomende gezinsgerelateerde problemen bij slachtoffers van mensenhandel. Voor al
deze problemen worden klanten doorverwezen naar gespecialiseerde diensten.
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Cliënten zonder behoeften
Wanneer gevraagd werd naar de behoefte om autonomie en zelfredzaamheid te bereiken,
antwoordden verschillende meisjes dat ze niets nodig hadden, of dat ze enkel een huis of
een baan nodig hadden. Dit type antwoord verbaast professionals niet. Vaak hebben
slachtoffers van mensenhandel een gebrek aan zelfbewustzijn vanwege de onderwerping die
ze ondergaan hebben.
Uit de interviews komt in het algemeen naar voor dat het de leeftijd en werkervaring positief
gecorreleerd zijn met een groter bewustzijn van iemands behoeften op een groot aantal
gebieden. Met name oudere cliënten, die doorgaans beter opgeleid zijn en een baan hebben,
lijken een groter aantal behoeften te kunnen identiﬁceren dan jongere cliënten, zonder
werkervaring of lager onderwijs. Cliënten binnen het opvangcentrum hebben het moeilijker
om hun behoeften te deﬁniëren dan cliënten buiten het opvangcentrum. De blootstelling aan
een onbekend sociaal systeem, gecombineerd met een laag opleidingsniveau, maakt het
voor een derdelander vrijwel onmogelijk om te anticiperen op de behoeften die hij of zij in het
echte leven zou kunnen hebben zonder uit de eerste hand te hebben ervaren wat het
betekent om zelfstandig te leven.
Vrouwelijke slachtoffers vertonen niet zelden een laag zelfbeeld en hebben de neiging hun
behoeften, capaciteiten en sterke punten te onderschatten. Ze moeten kennis en
vaardigheden verwerven om een zelfstandig leven te leiden. Eén van de sleutels om sociale
inclusie te vergemakkelijken en onafhankelijkheid te bevorderen, is juist om cliënten te
helpen hun behoeften te identiﬁceren, hun capaciteiten of vaardigheden te erkennen terwijl
ze er nieuwe ontwikkelen.
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Wanneer iemand zich niet bewust is van iemands behoeften, wordt de persoon geneigd te
vertrouwen op de verzorger en de verslavingsmodellen te herhalen die in gevangenschap
werden ervaren. Wanneer slachtoffers volledig afhankelijk zijn van de dienstverleners,
bevriezen slachtoffers hun besluitvormingsvaardigheden en aanvaarden zij willekeurig elke
dienst die aan hen wordt aangeboden. Operationele tools zoals het 'individuele levensplan'
kunnen worden gebruikt om deze valkuilen te vermijden die uiteindelijk de integratie op lange
termijn in gevaar brengen. Maatschappelijk werkers moeten een balans vinden tussen het
bieden van hulp en het in staat stellen van de cliënt om weloverwogen beslissingen te nemen
en actie te ondernemen. Dit proces van bewustwording van hun eigen behoeften en het
zoeken naar manieren om hun vaardigheden te verbeteren, kan lang duren en vereist
adequate ondersteuning.

“Ik woonde groepsbijeenkomsten bij met een psycholoog, ze waren nuttig om te leren hoe ze
sociale interacties konden verbeteren. Als ik nu hulp nodig heb, weet ik hoe ik er om moet
vragen ”(Italië)
Andere mogelijke factoren die van invloed zijn op het vermogen van de cliënt om de leiding
te nemen, houden verband met mogelijke psychologische gevolgen van mensenhandel en
misbruik. Bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, apathie, hopeloosheid, luiheid, onvermogen om
hulp te zoeken, succes toeschrijven aan factoren waarover zij geen controle hebben, zoals
geluk of God.

Conclusies
Kortetermijnbijstand is over het algemeen onvoldoende om de sociale en economische
inclusie van slachtoffers mensenhandel te bewerkstelligen. Bij de overgang naar zelfstandig
leven

ontstaan

zeer

speciﬁeke

behoeften

en

een

gebrek

aan

ad-hoc

langetermijnondersteuning kan niet alleen het levensplan van de persoon op zijn reis naar
zelfredzaamheid in gevaar brengen, maar ook een onveilige dynamiek creëren die kan leiden
tot opnieuw slachtoffer worden.
Wanneer slachtoffers de opvang verlaten, proberen ze door te gaan met hun leven en
meerdere taken samen op te nemen.
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Dienstverleners moeten ervoor zorgen dat cliënten de instrumenten hebben om
weloverwogen beslissingen te nemen, toegang hebben tot hun grondrechten en kunnen
proﬁteren van de kansen en middelen die nodig zijn om ten volle deel te nemen aan hun
gastgemeenschap, sociaal en economisch, met een aanvaardbare levensstandaard.
Maatschappelijk werkers begeleiden cliënten op hun weg naar onafhankelijkheid. Ze
moedigen hen aan om zelf keuzes te maken, emotionele stabiliteit te cultiveren en de
belemmeringen voor inclusie te overwinnen, terwijl ze de veiligheid vergroten, opnieuw
slachtoffer worden vermijden en de risico's van sociale stigmatisering verminderen.
Het huidige onderzoek toont 10 aandachtsgebieden aan waar cliënten meer ondersteuning
nodig lijken te hebben, met de bijbehorende behoeften omtrent vaardigheden:
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Domein

Vaardigheidsbehoeften

Sociaal leven

Zelfbewustzijn
Inzicht in de nieuwe culturele context
Kennis van de nationale wetten en reguliere diensten
Slachtofferschap overwinnen
Zich onderdeel voelen van een sociale context
Zelfvertrouwen en assertiviteit
Bewerkstelligen van langdurige relaties

Geestelijke
gezondheid en
welzijn

Duidelijk maken van de rol van psychologen en andere
beoefenaars en de voordelen van therapie
Zelfbewustzijn
Belangenbehartiging
Zelfvertrouwen
Kennis over fysiek, mentaal en emotioneel welzijn
Gezonde routines en gewoonten aannemen

Taal

Zich bewust zijn van iemands taalvaardigheid
Zelfmotivatie om een nieuwe taal te leren
Kennis van beschikbare diensten
Kennis van het bestaan van culturele bemiddelingsdiensten
Communicatie vaardigheden

Openbare diensten
en administratie

Kennis van openbaar bestuur en diensten
Digitale toegang en mogelijkheid om digitale diensten te
gebruiken
Mogelijkheid om internet te gebruiken om door openbare en
administratieve diensten te navigeren
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Veiligheid en
beveiliging

Herkennen van veiligheids- en beveiligingsrisico's
Kennis van noodnummers
Mogelijkheid om eigen privacy te beschermen
De gevaren van sociale netwerken begrijpen
Kennismaken met wetten in het gastland
Verantwoordelijk voelen voor de eigen data

Huisvesting zoeken

Kennis van kanalen en modaliteiten van huiszoeking
Inzicht hebben in de lokale vastgoedmarkt
Vertrouwd zijn met regels en voorschriften over de
huurovereenkomst

Beheer van huisvesting
en huishouden

Weten hoe om te gaan met nutsvoorzieningen en
rekeningen
Communiceren met serviceproviders voor het opzetten en
beheren van hulpprogramma's
Verantwoord consumeren en sorteren
Zich bewust zijn van de gevolgen van niet-betaling
Kennis hebben over toegang tot sociale uitkeringen

Financiële bijstand en
geldbeheer

Budgetteren van inkomsten en uitgaven
Zich bewust zijn van de kosten van levensonderhoud in
het gastland
Zoeken naar betaalbare en degelijke accommodatie
Kosten verlagen en besparingen verhogen
Beheer van een bankrekening
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Economische
inclusie

Afstemmen van doelen uit het verleden met een nieuw
realistisch levensplan
Vertrouwd raken met de nieuwe culturele en economische
context
Tijd- en mobiliteitsmanagement
Bewustzijn van iemands capaciteiten met betrekking tot de
vereisten van de lokale arbeidsmarkt
Zoeken naar een baan
Bewustzijn van de rechten en verplichtingen van de
werknemers

Kinderopvang en
gezinswelzijn

Begeleiding bij het handhaven van een gezonde zwangerschap
De basis leren van de eerstelijnszorg en de ontwikkeling van
kinderen
Leren omgaan met de emotionele druk van het moederschap
Zoeken naar psychologische ondersteuning
Zoeken naar ﬁnanciële hulp
Het vinden van kinderopvangmogelijkheden
Een evenwicht vinden in familie- en
werkverantwoordelijkheden

In de overgangsfase naar zelfstandig wonen moeten cliënten voortbouwen op de
vaardigheden die ze hebben aangeleerd in de zorginstellingen om de bouwstenen voor een
nieuw leven te creëren:
Wees niet bang om te vertrouwen op de ondersteuning die professionals bieden bij
nieuwe uitdagingen;
Zie angst en frustratie niet als tegenslagen maar als normale reacties op een
ingrijpende aanpassing en laat het geen reden zijn om geen hulp te zoeken;
Neem persoonlijke veiligheidsmaatregelen;
Streef een redelijke levensstandaard na;
Beoefen zelfzorg voor mentaal en fysiek welzijn;
Ga op zoek naar kansen voor persoonlijke, sociale, economische groei.
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Eindnoten
1. EIGE repor t on Gender-specific measures in anti-trafficking actions, 2018 ↑
2. F Abasiubong - 2012 ↑
3. There are several initiatives at EU level to encourage diversity in the workforce through the
economic inclusion of migrants. For example, Diversity in the Economy and Local Integration,
a joint programme by the European Union and the Council of Europe ( https://pjpeu.coe.int/en/web/deli/ ) ↑
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