Een sprookje dat uitmondt in een nachtmerrie vol agressie en
geweld. Een lovestory die zich ontpopt als een dramatisch spel
van misbruik en bedrog. Dat is het trieste relaas van een groeiend
aantal (jonge) meisjes dat in handen valt van loverboys.
Ook in de stad Groningen zijn loverboys actief. De aanpak van deze
prostitutievorm is onderdeel van het lokaal gezondheidsbeleid. In
november 2005 organiseerden de GGD en Regiopolitie een werkconferentie
over dit probleem. Doel van deze conferentie was zich een beeld te vormen
van de ernst en omvang van het probleem en afspraken te maken over een
mogelijke oplossing. De conferentie - die de titel droeg ’Boze wolven en
kleine meisjes’ mondde uit in vijf maatregelen. Deze brochure voor
leerkrachten en hulpverleners is één van deze maatregelen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de loverboyproblematiek?
Bij het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD Groningen kunt u terecht voor:
Algemene informatie;
I Brochures voor de slachtoffers;
I Preventiemateriaal, zoals folders, boeken en beeldmateriaal;
I Lesmateriaal voor op school of voor buitenschoolse voorlichting;
I Advies over bijvoorbeeld geschikt preventiemateriaal;
I Bemiddeling naar bijvoorbeeld een gastdocent;
I Doorverwijzing naar de meest geëigende hulpverleningsinstelling;
I Bijscholing voor professionals zoals u.

Het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD Groningen
is op werkdagen bereikbaar tussen 10.00-16.30 uur.
Bezoekadres:
Hanzeplein 120
Telefoon: 050-367 41 77
E-mail: icg@hvd.groningen.nl
Websites:
www.ggdgroningen.nl
http://gezondheid.groningen.nl

RADELOOS
VERLIEFD…
NIET
REDDELOOS
VERLOREN!
Slachtoffers van loverboys.
Wat kunt u voor ze doen?
Een brochure met vuistregels voor
leerkrachten en hulpverleners

RADELOOS
VERLIEFD…
NIET
REDDELOOS
VERLOREN!
Ze heeft vlinders in haar buik.
Is radeloos verliefd.
Maar haar sprookjesprins is een loverboy.
Wat kunt u als leerkracht of hulpverlener
voor haar doen? Deze folder geeft antwoord
op de meest gestelde vragen.
Ook zijn er adressen voor wie meer weten wil.

HELPT
U
HAAR
UIT
DE DROOM?

Wat is een loverboy?
Loverboys zijn Nederlandse jongens, die jonge meisjes ronselen om ze te exploiteren als
prostituee. Loverboys zijn 20 tot 30 jaar oud. Over het algemeen hebben ze een allochtone
achtergrond, een lage opleiding en een crimineel verleden. Ze opereren op voor de hand
liggende plaatsen als de school, het winkelcentrum, de discotheek en de coffeeshop. Ook
zijn ze actief op drukbezochte Internetsites, zoals MSN en CU2.
Hoe gaat een loverboy te werk?
De loverboy gaat uiterst geraffineerd te werk. Hij is een geboren charmeur, die zijn slachtoffer verleidt met aandacht en cadeaus. Is het meisje eenmaal verliefd, dan volgt een spel
van intimidatie en willekeur. Afwisselend bewerkt hij zijn slachtoffer met geveinsde
genegenheid, dreigementen en grof geweld. Onder het mom van ‘ware liefde’ eist hij alle
controle over haar op en verlangt onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en loyaliteit.
Hij isoleert haar van haar familie en brengt haar in een positie van volledige afhankelijkheid. Dan dwingt hij haar tot prostitutie of een andere vorm van criminaliteit.
Hoe herken ik een slachtoffer?
Een slachtoffer van een loverboy herkent u aan verschillende signalen. Veel meisjes blijven
weg van school en kunnen zich moeilijk concentreren. Ze halen slechte cijfers en verliezen
hun toekomst uit het oog. Veel slachtoffers adopteren een schijn identiteit. Ze gaan zich
‘mondainer’ kleden en gedragen dan gebruikelijk is voor hun leeftijd en milieu. Ze raken
verzeild in vriendengroepen met een ‘dure’ levensstijl en afwijkende normen en waarden.
Veel meisjes hebben conflicten met hun ouders en lopen regelmatig weg van huis.
De bijgevoegde signaleringskaart geeft u een uitgebreide opsomming van signalen die
mogelijk zijn.
Contact met een slachtoffer
In de gang naar prostitutie doorloopt het slachtoffer opeenvolgende stadia van emotionele
afhankelijkheid: het ontmoeten en onder de indruk raken van de loverboy, verkering met
hem nemen, met hem naar bed gaan, gewend raken aan prostitutie, overgehaald worden
en werken als prostituee. Bij het leggen van contact is het essentieel dat u aansluit bij de
fase waarin het meisje zich bevindt. Veel meisjes identificeren zich volledig met hun idool
en zijn niet gemakkelijk aan te spreken. Meisjes die nog niet volledig in de ban zijn van
hun loverboy of er aan toe zijn om uit ‘het werk’ te stappen, zijn over het algemeen wel
goed benaderbaar. De bijgevoegde contactkaart biedt u een aantal vuistregels voor het
contact met het slachtoffer van een loverboy.

