
 

Pretty Woman is een samenwerking tussen U Centraal en De Rading 

Wat is de handelswijze van een loverboy? 
Een loverboy hanteert doelbewust een aantal technieken, zoals manipulatie, dwang en geweld, om 
het meisje uiteindelijk te dwingen om voor hem te gaan ‘werken’ en in de prostitutie uit te buiten. 
Via het ronselen worden een meisje ingepalmd en losgeweekt van haar sociale omgeving. Dan 
worden geleidelijk haar grenzen overtreden en uiteindelijk is het meisje volledig geïsoleerd en heeft 
zij nog alleen haar loverboy. Uiteindelijk rest er nog één stap en dat is haar achter het raam zetten en 
zorgen dat ze zoveel mogelijk geld verdient voor hem, haar loverboy, haar pooier. 
Een loverboy werkt eigenlijk via verschillende stappen. 
 
Stap 1: ontmoeten en contact maken 
Een loverboy zoekt op verschillende manieren contact met een meisje. Loverboys kunnen contact 
zoeken via het internet; bijvoorbeeld in chatboxen, via whats app, Facebook, Instagram etc., maar 
ook op scholen of tijdens het chillen. Een loverboy heeft een neus voor meisjes die een moeilijke 
periode doormaken en open staan voor aandacht. Juist als je het moeilijk hebt bijvoorbeeld in de 
puberteit, kan positieve bevestiging van een man maken dat je je gezien voelt. Soms zijn meiden niet 
alleen onder de indruk van complimenten maar ook van de aantrekkelijke lifestyle van zo’n jongen. 
 
Stap 2: indruk maken en verliefd maken 
Er heerst een misverstand over dat een meisje altijd mooie spullen krijgt. Vaak zijn aandacht en lieve 
woorden genoeg. Zeker is dat zij hem vertrouwd en zij het gevoel heeft dat hij haar helemaal 
begrijpt, en zij hem ook. Zo wordt zij gaande weg verliefd. Meisjes worden vaak mee uit genomen. 
Het meisje kijkt tegen hem op. Hij lijkt het goed voor elkaar te hebben en anderen hebben respect 
voor hem. Zij ziet hem als mens, hij ziet haar als gebruiksvoorwerp. 
 
Stap 3: verkering 
De volgende stap is als je verliefd bent je verkering krijgt. Ook sommige loverboys nemen deze stap. 
De loverboy en het meisje zijn heel veel samen. Het meisje heeft weinig tijd meer voor haar 
vriendinnen en/of school. Door haar verliefdheid en alle aandacht die ze krijgt ziet zij dit anders. Om 
het meisje afhankelijk te maken, probeert een loverboy een wig te drijven tussen het meisje en haar 
omgeving. Het meisje wordt langzaam losgeweekt en geïsoleerd uit haar ‘normale’ omgeving (school, 
thuis, vriendenkring, werk, etc.). Dit leidt tot een totale afhankelijkheid, waardoor hij steeds meer 
kan maken. De ouders en vriendinnen van een meisje vinden haar vriend soms maar niks. Het meisje 
is zo verliefd dat ze daardoor alleen maar meer toe trekt naar haar vriend, omdat ze vindt dat haar 
omgeving maar zeurt. 
 
Stap 4: (seksuele) grenzen overschrijden 
De jongen werpt zich op als beschermer van het meisje en geeft haar het gevoel dat ze niet meer 
zonder hem kan. Hij is heel lief, aardig en romantisch en wil dat het meisje dag en nacht bij hem is. 
Hij wil seks met haar en zij misschien ook met hem. Maar door haar liefde voor hem gaat ze daarin 
verder dan dat ze eigenlijk wil. Ze doet het bijvoorbeeld met een vriend van hem omdat hij dat 
vraagt. Hij zegt dat het normaal is en ze is bang hem kwijt te raken. Door het meisje aan te zetten tot 
seks met zijn vrienden verlaagt hij de drempel naar prostitutie en laat hij een meisje haar grenzen 
verleggen. 
 
 
 
 



 

Pretty Woman is een samenwerking tussen U Centraal en De Rading 

Stap 5: overhalen tot prostitutie 
Uiteindelijk zal de loverboy een meisje overhalen om in de prostitutie te gaan werken. Hij kan daarbij 
verschillende argumenten gebruiken en belooft dan vaak dat het maar voor even is. Er zijn jongens 
die een meisje overhalen om voor hun toekomstdromen samen (zoals een huis kopen en een kindje 
krijgen) te gaan werken. Soms heeft een jongen schulden en vraagt hij haar hulp. Dit heeft ze toch 
wel voor hem over? Daarnaast zijn er jongens die geld willen zien om een luxe leventje te kunnen 
leiden met veel glitter en glamour. Ook zijn er jongens die zeggen dat ze al zoveel voor een meisje 
gedaan hebben, dat ze daar wel iets voor terug mogen krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van het 
overwicht en de macht die ze over het meisje hebben: ‘je doet wat ik zeg’. Andere technieken om 
meiden aan het werk te krijgen en te houden zijn: het dreigen met of het gebruik van geweld en 
chantage ten opzichte van het meisje zelf maar ook ten opzichte van haar naasten. 
Bovengenoemde technieken worden niet altijd door iedere loverboy gebruikt. Het kan per situatie 
verschillen. In deze fase zal het meisje haar vriend nog niet als loverboy herkennen. Soms heeft hij 
immers spijt en huilt hij. Ze heeft alles voor hem over. 
 
Stap 6: werken in de prostitutie 
Uiteindelijk werkt een meisje achter het raam, in een seksclub of bij iemand thuis. Ook als het meisje 
eenmaal in de prostitutie werkt, wordt ze scherp in de gaten gehouden en gemanipuleerd. Als 
manipulatie en controle tekort schieten, deinzen veel van deze jongens niet terug voor bedreigingen, 
fysiek geweld en chantage ten opzichte van het meisje maar ook ten opzichte van haar familie. 
Loskomen van de loverboy is voor het slachtoffer erg moeilijk en niet zonder risico. Vaak blijven 
meisjes toch nog in hem geloven. Ze houden nog steeds veel van hun vriend, hij kan ook best nog lief 
zijn. 
 
Een loverboy werkt niet standaard via bovenstaande stappen. Er zijn ook meisjes die via internet een 
contact hebben met een loverboy, verliefd worden, afspreken en dan gelijk aan het werk worden 
gezet. Overigens misbruiken loverboys (minderjarige) meisjes niet alleen als prostituee. Steeds vaker 
worden meisjes ook gebruikt voor het afsluiten van grote geldleningen, moeten ze auto’s op hun 
naam laten zetten, winkeldiefstallen plegen, worden ze ingezet als drugskoerier of ze moeten ze aan 
het werk als lovergirl. Meisjes moeten dan andere meisjes werven voor hun loverboy, zodat hij weer 
een nieuw meisje heeft dat hij kan inzetten in de prostitutie. 
 

Wat voor types zijn loverboys? 
Loverboys ogen meestal charmant, hebben een zekere arrogantie, een robuuste, trotse uitstraling, 
zijn goed gekleed en maken indruk door hun status. Kortom: jongens waar meisjes graag mee gezien 
worden. Gemiddeld zijn loverboys tussen de vijftien en de dertig jaar oud. De meeste zijn 
Marokkaanse Nederlanders, maar loverboys kunnen ook van Antilliaanse of Turkse afkomst zijn. Ook 
zijn er Nederlandse loverboys actief. Vaak hebben ze meerdere meisjes voor zich werken en 
opereren ze in criminele netwerken. Bijna alle jongens zijn bekend bij de politie en hebben een 
criminele carrière achter de rug, variërend van openlijke geweldpleging, inbraken en drugshandel tot 
roofovervallen of moord. Is het meisje volledig afhankelijk, dan verandert zijn houding. Het zijn 
calculerende jongens, jongens die berekenend zijn en die van tevoren een plan met een meisje 
hebben. Ze kiezen voor het pooierschap omdat je zo op een eenvoudige manier heel veel geld kunt 
verdienen en weinig risico loopt dat je wordt gepakt. Weinig slachtoffers doen aangifte. Ze zijn van 
mening dat je veel respect van je vrienden krijgt als je veel geld hebt en een vrouw achter het raam. 
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Loverboys hebben bijna allemaal een geschiedenis van schoolverzuim en afgebroken opleidingen. Ze 
zijn gevoelig voor glamour, macht en geld. Soms opereren loverboys in groepjes. Ze wisselen 
informatie uit en weten feilloos welke meiden ze moeten hebben. Dat zijn vaak de sociaal zwakkere 
meisjes, de meisjes met problemen thuis of met een buitensporige hang naar avontuur, geld en 
glamour. 
 

Hebben loverboys spijt als ze worden gepakt? 
Als ze gepakt worden, hebben loverboys zelden spijt. Ze zien zichzelf eerder als slachtoffer omdat het 
meisje in hun ogen onterecht aangifte heeft gedaan. Ze rechtvaardigen hun daden door de meiden 
de schuld in de schoenen te schuiven; die wilden het immers zelf, of het waren toch al sletjes. Ze zien 
zichzelf vaak als sukkels die tegen de lamp zijn gelopen en iets niet goed hebben gedaan. Loverboys 
met een islamitische achtergrond schamen zich vaak tegenover hun familie en hun gemeenschap 
wanneer blijkt dat zij hun vriendin in de prostitutie hebben laten werken. 
 
Zijn loverboys strafbaar? 
Ja. Volgens artikel 273f van het wetboek van Strafrecht is hier sprake van mensenhandel; namelijk 
het aanzetten van minderjarige tot prostitutie. Gedwongen seksuele handelingen zijn strafbaar. Een 
loverboy is een mensenhandelaar, slachtoffers van mensenhandel worden gekocht en verkocht, 
gekidnapt, verleid met valse beloftes over werk en huwelijk, verkracht en onderworpen aan andere 
vormen van foltering en mishandeling. Loverboys onderscheiden zich van andere mensenhandelaren 
door de techniek die zij gebruiken om hun doel te bereiken; ze maken doorgaans gebruik van een – al 
dan niet gefingeerde  – liefdesrelatie om meisjes en jonge vrouwen de prostitutie in te brengen, te 
houden en hiervan te profiteren. De maximale straf bedraagt twaalf jaar als sprake is van 
minderjarigen of dwang. 
Overigens wachten loverboys steeds vaker tot een meisje de leeftijdsgrens om legaal in de prostitutie 
te werken heeft bereikt (na 18 jaar, binnenkort 21 jaar), voordat ze in de seksindustrie wordt ingezet. 
Als ze een meisje van 18 jaar achter het raam zetten, kunnen ze tegenover de politie gemakkelijker 
volhouden dat ze het vrijwillig doet. Zolang een meisje meerderjarig is en zij het werk vrijwillig doet, 
kan Justitie loverboys niets maken. Het is voor de loverboys dus belangrijk om de meiden continu 
onder controle te houden, zodat ze niet zullen verklaren dat er sprake was van dwang, geweld of 
misleiding. 
 

Welke type meisjes zijn gevoelig voor loverboys? 
Het schetsen van een slachtofferprofiel houdt het risico in dat je enerzijds niet alle mogelijke 
slachtoffers insluit en anderzijds dat je groepen stigmatiseert. 
In principe kan ieder meisje slachtoffer worden van een loverboy. Sommige meiden zouden hier 
echter kwetsbaarder voor zijn dan andere, met name: 

 Meiden met meervoudige problematiek en een hulpverleningsachtergrond; meiden die vaak 
al op jonge leeftijd van alles hebben meegemaakt en hierdoor ‘beschadigd’ zijn. De meisjes 
zijn vaak opgegroeid in een ongezonde gezinssituatie of een onveilige omgeving. Uitingen 
daarvan kunnen zijn: seksueel misbruik, geestelijke of lichamelijke mishandeling of affectieve 
verwaarlozing – ze zijn vaak afkomstig uit gebroken gezinnen (waarin weinig wordt 
gecommuniceerd), of residentiële instellingen. Ook zijn deze meiden vaak opgegroeid in 
(tussen) twee culturen; 

 Meiden die in de puberteit conflicten krijgen met ouders; 
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 Meiden met een licht verstandelijke beperking; en daardoor erg beïnvloedbaar; 

 Meiden uit een streng christelijk, een streng islamitisch of traditioneel gezin, waarin zij, 
vergeleken met leeftijdsgenoten, veel beperkingen krijgen opgelegd. De gezinscultuur en de 
Nederlandse cultuur staan haaks op elkaar, waardoor deze meiden in de knel komen. 

 Meiden die te maken hebben met eerwraak. Deze meiden zijn zeer chantabel, met name als 
bekend wordt dat zij seks voor het huwelijk hebben gehad; 

 Meiden die onzeker zijn, een laag zelfbeeld hebben en niet voldoende weerbaar zijn; 

 Meiden die laag opgeleid zijn; 

 Door een strenge opvoeding of misbruik in het verleden hebben meiden minder kans 
gekregen hun eigen grenzen te ontwikkelen en aan te geven. 

 

Hebben meisjes dan niet door dat ze worden uitgebuit? 
Bewust of onbewust weten loverboys het meest kwetsbare meisje eruit te pikken. Vaak is de 
loverboy voor haar gevoel de enige die haar de aandacht geeft, waaraan ze behoefte heeft. Als zo’n 
meisje eenmaal verliefd is, dan is het onmogelijk om de betovering te verbreken. Meiden zijn dan 
vaak niet bereikbaar voor ouders, politie en hulpverlening. Ze zijn verliefd en terwijl ouders en 
anderen in hun omgeving zich ernstige zorgen maken en de meiden steeds verder zien afglijden, 
vinden de meiden zelf dat er niets aan de hand is. 
Ze ervaren de zorg van anderen als verregaande bemoeizucht, voelen zich behandeld als een klein 
kind en miskend in hun relatie. Ouders, politie en hulpverleners zien zich dan ook regelmatig 
geconfronteerd met slachtoffers die zichzelf niet als slachtoffer zien. 
Slachtoffers realiseren zich niet altijd dat zij worden uitgebuit. Toch komt er een moment dat meiden 
aan het twijfelen slaan en zichzelf wel als slachtoffer gaan zien, naarmate de relatie langer duurt en 
zij met steeds meer dwang en geweld worden geconfronteerd. En zelfs dan komt het voor dat een 
meisje na het weglopen bij een loverboy weer naar haar loverboy terugkeert. Ze heeft geen vrienden 
meer en is vervreemd van haar oude leven. De meisjes lijken verslaafd te zijn aan hun relaties en de 
aandacht die ze van hun vriendje krijgen. Zonder hem voelen ze zich niets, hij heeft ze helemaal 
afhankelijk van hem gemaakt. Hun vriendje is hun identiteit geworden en zonder hem voelen ze zich 
waardeloos. 
 

Zijn er gedragingen die erop kunnen wijzen dat een meisje in een loverboy-
situatie zit? 
Het is erg belangrijk voor ouders, leerkrachten, hulpverleners en anderen die veelvuldig met pubers 
te maken hebben om te letten op signalen als wegloopgedrag, negatief zelfbeeld, 
gedragsveranderingen, veel ruzies thuis, spijbelen van school, veranderende vriendenkring en 
wisselende stemmingen. De volgende signalen kunnen erop wijzen dat een meisje zich in de 
gevarenzone begeeft als het om een misbruikrelatie gaat. 
 

 De meisjes zijn opvallend op zoek naar liefde, aandacht en bevestiging; 

 Ze kleden zich opvallend en/of provoceren en proberen daardoor de aandacht op zich te 
vestigen. Veel aandacht voor uiterlijk: uitdagende mode, dure kleding en sieraden, soms 
is het onduidelijk hoe ze aan geld komen voor de spullen. 

 Meiden hebben een uiterlijk masker, kunnen er perfect uitzien en proberen op allerlei 
mogelijke manier aan te tonen dat het goed met ze gaat. 

 Negatief zelfbeeld; 
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 Gedragsverandering door drugs, alcohol, seksueel getinte veranderingen, agressie, etc.; 

 Voortdurend ruzie thuis, conflicten zoeken waardoor zij niet meer thuis wil zijn; 

 Gesloten over eigen handelen (geheimzinnig gedrag); 

 Veranderende vriendenkring 

 School verzuim. Ze heeft een heel ander uitgaansleven gekregen; 

 Schoolresultaten veranderen negatief: desinteresse in de toekomst; 

 Wegloopgedrag. Zij loopt vaak weg om ‘onverklaarbare’ redenen; 

 Niet leeftijdsadequaat gedrag en meestal sterk seksueel getint; 

 Waarden en normen veranderen; 

 Emotioneel wisselende huilbuien en kilheid. Dit is nodig om te overleven in de 
prostitutie. 

 
Bovenstaande signalen kunnen erop duiden dat het meisje zich in de prostitutie begeeft, maar dat 
hoeft natuurlijk ook helemaal niet het geval te zijn. Voorzichtigheid is geboden. Veel van genoemde 
aspecten komen bij veel meiden in de puberteit voor. Bijvoorbeeld veel meiden kleden zich nogal 
eens uitdagend. Meisjes die puberen zijn nogal eens gesloten over hun gedrag en doen geheimzinnig. 
Hiernaast kunnen er ook andere problemen zijn. Het is daarom belangrijk uit te vinden wat er aan de 
hand is. Het meisje is door alle gebeurtenissen en manipulatie van de loverboy haar identiteit kwijt. 
Iedere vorm van vertrouwen in mensen is zoek. Voor de sociale omgeving van het meisje is dit erg 
moeilijk en is het belangrijk om contact op te nemen met een deskundige hulpverlener en overleg te 
plegen met vertrouwenspersonen of de leerlingbegeleider wie er moet worden ingeschakeld. 

In het contact met een slachtoffer is het volgende belangrijk: 
 Accepteer het als zij niet meteen wil praten; 

 Maak geen verwijten, het meisje is slachtoffer; 

 Kraak nooit de loverboy af, hij is haar identiteit geworden; 

 Houd rekening met wisselende gevoelens en beslissingen; 

 Beloof nooit dingen die niet kunnen worden waargemaakt; 

 Toon respect, ook al keur je alles af wat zij gedaan heeft; 

 Toon geduld en geef haar de ruimte zelf te beslissen; 

 Het meisje heeft vaak heel veel meegemaakt, accepteer dat je het vaak niet begrijpt; 

 Probeer dicht bij haar te blijven; houd de communicatie open; 

 Neem contact op met een deskundig hulpverlener. 
 

Zijn er cijfers bekend over loverboyproblematiek? 
Helaas is er nog weinig bekend over de omvang van de loverboyproblematiek. Door het taboe, de 
schaamte en de angst voor hun loverboy komen veel meiden niet bij de hulpverlening terecht. 
Daarnaast wordt er weinig aangifte gedaan, waardoor er weinig cijfers bekend zijn. 


