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Inleiding
 Een blinde vlek

 Jongens aan het woord

 Het milieu anno 2010

 Hoe we te werk gingen

 Reikwijdte van deze verkenning

 Woord van dank

Resultaten van een quickscan onder jongens op boys4u.nl 

Interviews met 11 jongensprostitués en 3 klanten

 Ricardo: ‘Ik wilde iets waarbij ik niet hard hoefde werken’

 Pavel:  ‘Ik heb nergens spijt van’ 

 George:  ‘Weet ik veel, misschien nog een jaar’

 Jamie:  ‘Ik doe het wel, maar ik ben het niet die het doet’

 Hassan:   ‘Mannelijk genoeg om met mannen te kunnen vrijen zonder 

homo te worden’

 Arno:  ‘Ik was echt nog een kind toen, had nauwelijks haar beneden’

 Nadif:   ‘Als ik het lekker vind, kan ik mij er net zo goed voor laten  

betalen…’ 

 Ryan:  ‘Je moet hier sterk voor zijn’

 Sander:  ‘Ik heb geen probleem, ’t gaat best goed’ 

 Hamid:  ‘Het is best wel kicken als ze je allemaal willen’

 Vincent:  ‘Ik zou nooit intiem kunnen zijn met een man’

 Johan:   ‘Bij het zoeken naar jonge jongens kom je toch snel in het 

betaalde terecht’

 Koos:   ‘Het kan natuurlijk een illusie zijn dat zij het ook leuk vinden, 

maar het voelt niet zo’

 Bart:   ‘Had ik nou echt overwogen een 15-jarige jongen voor seks te 

betalen?’
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Jongens in beeld
 Achtergronden van de jongens

 Beweegredenen

 Waarom signaleren we deze jongens niet?

 Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik

 Klanten in beeld

Hoe gaan ouders en hulpverleners met signalen om? 
 Signalen opvangen 

 Blinde vlekken in de hulpverlening

Voorbij de blinde vlek: nabeschouwing en aanbevelingen
 De huidige visie op jongensprostitutie

 Vragen die niet gesteld worden 

  Een andere manier om naar minderjarige jongens in de prostitutie te kijken

 Aanbevelingen

Bronnen

Begrippen

Bijlage: Signaleringslijst minderjarige jongensprostitutie

MOVISIE kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
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