
Payoke 
Loverboys 



Noden	  
• Preven*e	  
• Informeren	  	  
• Aanpak	  
• Knelpunten	  



Preven*e	  
• Jongeren	  informeren	  
• Scholen	  
• Jeugdbewegingen	  
• …	  



Informeren	  
• Poli*e	  
• Hulpverlening	  
• Ouders	  
• …	  



1.   Cliënten	  die	  zich	  aanmelden	  uit	  vrije	  wil	  
2.   Cliënten	  die	  worden	  aangemeld	  en	  nog	  

geen	  probleeminzicht	  hebben	  
3.   A=omst	  

Aanpak	  



Hoe	  verder?	  
•  Vertrouwen	  opbouwen	  
• Niet-‐veroordelen	  
•  Confronteren	  
•  Ingaan	  op	  hun	  noden	  
• Open	  en	  eerlijk	  zijn	  
•  Luisteren	  en	  geduld	  hebben	  



Knelpunten	  
•  Huidige	  aanbod	  is	  niet	  ideaal	  
•  Hulpverleners	  zijn	  niet	  voldoende	  
geïnformeerd	  

•  Geen	  coördinaKe	  rond	  
loverboyproblemaKek	  

•  Geen	  geschikte	  opvang	  	  
•  Samenwerking	  met	  poliKe	  =	  te	  hoge	  
drempel	  

•  Tijdstekort	  



Aanbevelingen	  
•  Sensibilisering	  en	  prevenKe	  
•  Aangepaste	  opvang	  en	  begeleiding	  
•  Focal	  Point	  =>	  Project	  Payoke	  en	  UA	  
• Data	  
	  



	  “Aziz	  gaf	  me	  zelfs	  -ps	  over	  de	  tarieven	  die	  
ik	  mijn	  klanten	  moest	  aanrekenen.	  Het	  
klinkt	  bizar,	  maar	  op	  dat	  moment	  
apprecieerde	  ik	  zijn	  ‘advies’.	  Ik	  beschouwde	  
het	  als	  oprechte	  hulp	  van	  zijn	  kant.	  We	  
gingen	  samen	  iets	  moois	  opbouwen.	  We	  
zouden	  samen	  de	  top	  bereiken.”	  



“Hoe	  meer	  geld	  ik	  verdiende,	  hoe	  meer	  Aziz	  zijn	  gedrag	  begon	  te	  veranderen.	  Hij	  werd	  
jaloers	  en	  beschouwde	  mij	  als	  zijn	  eigendom.	  Ik	  had	  geen	  sociaal	  leven	  en	  werd	  
voortdurend	  door	  hem	  gecontroleerd.	  Ik	  vluchHe	  steeds	  vaker	  weg	  in	  mijn	  
drugswereldje.”	  

“Hij	  sloeg	  me	  meermaals	  bont	  en	  blauw,	  bezorgde	  me	  gekneusde	  ribben,	  een	  
hersenschudding,	  een	  gebroken	  neus,	  en	  zo	  kan	  ik	  nog	  wel	  even	  doorgaan.	  Hij	  verwoesHe	  
*enduizenden	  euro’s	  aan	  interieur.”	  



“Ik	  heb	  veel	  geluk	  dat	  ik	  bij	  mijn	  familie	  terecht	  kon	  na	  mijn	  breuk	  met	  
het	  pros*tu*emilieu,	  anders	  had	  ik	  ondertussen	  waarschijnlijk	  terug	  
achter	  mijn	  vitrine	  gezeten.	  Veel	  andere	  meisjes	  hebben	  dat	  sociaal	  
vangnet	  niet.	  Bij	  hen	  loopt	  het	  vaak	  slechter	  af.”	  

“De	  meeste	  pros*tuees	  beginnen	  op	  jonge	  leeMijd.	  Ze	  luisteren	  sneller	  
naar	  iemand	  die	  even	  oud	  is	  als	  hen.	  Jongeren	  moeten	  elkaar	  meer	  
helpen.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  om	  hen	  signalen	  van	  uitbui*ng	  door	  
loverboys	  te	  leren	  herkennen.”	  



PAYOKE 
 
 
	  
•  www.payoke.be	  
•  Patsy.sorensen@payoke.be	  

VRAGEN? 


