
Beste mensen, 

  

Een tijdje geleden hebben is er voor het eerst gesproken over het plan van de ‘Coalitie tegen 

seksuele kinderuitbuiting’ om een platform op te zetten van ervaringsdeskundigen op het gebied 

van seksuele uitbuiting.  De reden van de coalitie om dit platform op te zetten is dat  wij vinden 

dat de meningen en ideeën van jonge mensen die zelf te maken hebben gehad met seksuele 

uitbuiting nog te weinig worden meegenomen in beleid, aanpak en zorg. En wij geloven dat juist 

die ervaringskennis ervoor kan zorgen dat verbeteringen in de aanpak en de hulp 

effectiever  zijn en beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren zelf.  

 

Door de coronacrisis heeft het project enige vertraging opgelopen. Op woensdag 2 september 

om 12.00 uur komen wij nu voor het eerst bij elkaar in Utrecht met alle 

ervaringsdeskundigen.  

 

Er is nog plaats voor een aantal mensen. 

   

In deze bijeenkomst gaan we: 

1. Uitgebreid kennismaken met elkaar (de ervaringsdeskundigen en degenen die 

betrokken zijn vanuit de coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting) 

2. Een eerste verkenning doen van onderwerpen en prioriteiten waar zij zich als 

ervaringsdeskundigen voor in zouden willen inzetten  (bijv. preventie, hulp, 

politie/justitie, nazorg) 

3. Kort stilstaan bij de vorm van het platform en welke vervolgstappen er nodig zijn 

4. Bedenken of en hoe het platform van ervaringsdeskundigen zich presenteren tijdens 

een netwerkbijeenkomst op 1 oktober 2020 van het programma ‘Samen tegen 

Mensenhandel’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

  

Het programma in een notendop: 

12:00 – 12.30                Inloop met lunch 

12.30 – 12.45                 Welkom en korte introductie  

12.45 – 13.30                 Uitgebreide kennismaking 

13.30 – 13.45                 Koffiepauze 

13.45 – 14:45                 Verkenning van onderwerpen en prioriteiten 

14.45 – 15.10                 Uitwisseling 

15.10 – 15.30                 Vervolgstappen en afsluiting 

  

De reiskosten worden vergoed en de ervaringsdeskundigen krijgen een bon van 50 Euro voor 

hun aanwezigheid. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Fietje Schelling, 06 34 94 99 23 of een mailtje 

sturen naar info@fietjeschelling.nl. 
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Met vriendelijke groet, 
Mede namens Iara de Witte en Woutine van Beek 
 
Fietje Schelling 
 
 
06 34 94 99 23 
www.fietjeschelling.nl 
Keizerskroon 11 
2631 VX Nootdorp 
 

http://www.fietjeschelling.nl/

