KiS

Ketenaanpak in Sekswerk
Ketensamenwerking tussen GGD Gelderland-Zuid, Iriszorg,
Sterker Sociaal Werk, MEE Gelderse Poort, Moviera en
Veilig Thuis. Door middel van de ketenaanpak brengen de
ketenpartners de doelgroep van sekswerkers en mensen in
een (seksuele) uitbuitingssituatie in beeld en werken ze
met elkaar samen om passende ondersteuning te realiseren.
DOELEN VAN KiS
• Voorkomen dat risicogroepen sekswerk gaan verrichten en/of in een (seksuele)
uitbuitingssituatie en/of afhankelijkheidsrelatie terechtkomen
• Passende hulp en zorg bieden aan sekswerkers en/of mensen in een seksuele
uitbuitingssituatie
• Sekswerkers ondersteunen die een carrièreswitch willen maken
• Deskundigheid bevorderen van organisaties die met sekswerkers/risicogroepen te
maken hebben

Deskundigheidsbevordering professionals
• Workshops voor professionals over:
- Seksualiteit bespreekbaar maken
- Seksuele opvoeding
- (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
- LVB en uitbuiting
- Mensenhandel
• Consultatie, advies en coaching
• Advies van een ervaringsdeskundige
AANMELDING BIJ KiS
Wilt u iemand aanmelden voor hulp en zorg vanuit KiS? Dat kunt u doen via het
meldformulier van het Meldpunt Bijzondere Zorg van GGD Gelderland-Zuid. U kunt
deze persoon ook verwijzen naar de website www.alsseksjewerkis.nl, waar de
persoon zelf een vraag kan stellen aan KiS via het digitaal contactformulier.

De focus van KiS is breed. Het gaat om preventie, het stabiliseren van de leefomgeving,
het voorkomen dat de omstandigheden van sekswerkers of mensen in een (seksuele)
uitbuitingssituatie verslechteren en om ondersteuning bij een carrièreswitch.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg verwerkt de aanmelding en bespreekt deze in het
overleg met de ketenpartners van KiS. Dit gebeurt conform de richtlijnen van de
privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN KiS

KiS zorgt ervoor dat de aanmelding wordt opgepakt door professionals met de juiste
expertise. Er wordt samengewerkt door verschillende professionals, zodat er een
passend plan voor ondersteuning komt.

Hulp en zorg op maat aan sekswerkers/risicogroepen
• Voorlichting en educatie op scholen
• Consult voor seksualiteitsvragen en soa-zorg
• Trainingen (seksuele) weerbaarheid, individueel of in groepsverband
• Lotgenotengroepen
• Trajectbegeleiding en casemanagement
• Toeleiding naar passende hulp en ondersteuning
• Loopbaanbegeleiding en arbeidstoeleiding
• Advies en ondersteuning van een ervaringsdeskundige
• Verslavingsbehandeling
• Opvang van dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld/mensenhandel

MEER INFORMATIE
Wilt u weten wat KiS voor u kan betekenen? Neem dan contact op met het
Meldpunt Bijzondere Zorg van GGD Gelderland-Zuid en vraag naar een medewerker
van KiS: 088 - 144 71 29. Of mail naar: mbzteamnijmegen@ggdgelderlandzuid.nl
onder vermelding van ‘vraag voor KiS’. Meer informatie vindt u ook op de website
voor sekswerkers in de regio: www.alsseksjewerkis.nl

