
Mensenhandel
Wat is het en wat zijn de signalen?

Twijfel je of weet je het zeker?
Neem contact op met Veilig Thuis Utrecht
24/7 gratis bereikbaar: 0800 – 2000



Algemene signalen 
van mensenhandel

Sterke inperking van basisvrijheden
Het slachtoffer:
	● kan of mag geen contact hebben met 
de buitenwereld

	● heeft geen toegang tot medische hulp
	● heeft geen zelfstandige 
bewegingsvrijheid

	● heeft niet de beschikking over de eigen 
identiteitspapieren

	● heeft geen beschikking over de eigen 
verdiensten

	● moet een onredelijk hoog bedrag 
afdragen aan de uitbuiter

	● heeft kenmerken die duiden op 
afhankelijkheid van de uitbuiter

Werken onder zeer slechte 
omstandigheden
Het slachtoffer:
	● krijgt een ongebruikelijk laag loon 
(in vergelijking met de markt)

	● werkt onder gevaarlijke omstandigheden
	● maakt hele lange werkdagen of 
werkweken

	● heeft een slaafse houding ten opzichte 
van de werkgever/uitbuiter

Aantasting van de lichamelijke 
integriteit
Het slachtoffer:
	● wordt bedreigd of geconfronteerd met 
geweld

	● draagt sporen van lichamelijke 
mishandeling

	● heeft littekens die kunnen wijzen op 
orgaanhandel

	● heeft een drugs- en/of alcoholverslaving

Mensenhandel is onder andere het 
werven, vervoeren en huisvesten van 
mensen onder dwang. Het doel van de 
mensenhandelaar is uitbuiting van een 
persoon. Mensenhandel vormt een grove 
inbreuk op de menselijke waardigheid en 
de lichamelijke en geestelijke integriteit 
van slachtoffers. Het is een schending van 
mensen rechten. Vormen van mensen-
handel zijn seksuele-, criminele- en 
arbeidsuitbuiting. Orgaanhandel is ook 
een vorm, maar komt minder vaak voor.

Advies- en Meldpunt Mensenhandel
In deze folder staan de belangrijkste 
signalen van mensenhandel in verschil-
lende verschijningsvormen. Ze zullen niet 
altijd allemaal het geval zijn. En soms 
zijn er ook andere signalen. Signalen van 
mensen handel worden vaak niet goed 
herkend. Soms zien mensen signalen 
ook ten onrechte aan voor puberaal 
of experimenteel gedrag. Dit terwijl het 
signaleren van mensenhandel een uiterst 
belangrijke stap is om slachtoffers te 
helpen uit de uitbuitingssituatie te komen.

Deze folder kan je helpen als je zorgen 
hebt. Bij twijfel kun je altijd contact 
opnemen met Veilig Thuis Utrecht. Ook als 
je vragen hebt over of vermoedens hebt 
van mensenhandel.

We luisteren naar je verhaal en kunnen je 
adviseren. Samen zoeken we hulp als dat 
nodig is.

0800 – 2000 (24/7) 
veiligthuis@samen-veilig.nl 
www.veiligthuisutrecht.nl

Wat is 
mensenhandel?



Signalen criminele uitbuiting

	● Lichamelijke klachten (gespannen of 
angstig, vermoeid en/of vermagerd)

	● Mentale klachten (snel wisselende 
emoties, mishandeling of 
zelfverwonding, depressief, geen 
realistisch zelfbeeld)

	● Verandering gedrag (liegen, afkeer van 
netwerk, afwijkende normen, durft/kan 
geen grenzen aangeven)

	● Het slachtoffer is beschermend 
tegenover nieuwe vrienden en 
kennissen/doet er geheimzinnig over

	● Crimineel gedrag (zoals afsluiten van 
vele telefoonabonnementen, nieuwe 
bankrekeningen openen en illegale 
goederen beheren, verhandelen of 
vervoeren)

	● Sprake van chantage/bedreiging en/of 
een machtsrelatie

	● Verslechterd functioneren en werk- en 
schoolverzuim

	● Het slachtoffer gaat om met mensen 
die crimineel gedrag vertonen

	● Het slachtoffer wordt gehaald en 
gebracht door derden

	● Het slachtoffer heeft onverklaarbare 
schulden

	● Vaak onduidelijk of het een dader of 
slachtoffer is

Signalen seksuele uitbuiting

	● Lichamelijke klachten (letsel, 
vermoeidheid, buikpijn en 
blaasontsteking)

	● Mentale klachten (depressief, 
eetproblematiek, negatief zelfbeeld, 
emotioneel wisselvallig, suïcidale 
gedachten)

	● Verandering seksueel gedrag 
(obsessie met seks en/of vermijden, 
SOA en/of zwangerschap)

	● Veranderingen in gedrag (liegen, 
brutaliteit, terugtrekken, veelvuldig 
telefoon en/of social media gebruik)

	● Verslechterd functioneren en werk- en 
schoolverzuim

	● Onttrekken aan zicht, weglopen
	● Veranderingen in waarden en normen
	● Niet aanspreekbaar op gedrag
	● Toename in conflicten thuis, werk en/of 
school

	● Veranderende vriendenkring, 
(risicovolle) contacten

	● Plotseling veel geld en/of waardevolle 
spullen zoals kleding en juwelen

	● Verandering in uiterlijk
	● Schuld bij partner/derden
	● Gecontroleerd worden



Advies- en Meldpunt Mensenhandel
Heb je vragen over of vermoedens van mensenhandel?
Neem dan contact met ons op. We luisteren naar je verhaal en 
kunnen je adviseren. Samen zoeken we hulp als dat nodig is.

0800 – 2000 (24/7)
veiligthuis@samen-veilig.nl
www.veiligthuisutrecht.nl

Signalen arbeidsuitbuiting

	● Gevaarlijk en ongezond werk uitvoeren
	● Lange dagen moeten maken
	● Te weinig betaald krijgen, geld niet 
krijgen of te laat

	● Met valse beloftes naar Nederland 
gelokt zijn

	● Hoge schuld aan werkgever afbetalen
	● In bedrijfspand verblijven
	● Mishandeld worden, gechanteerd of 
bedreigd

	● Niet op de hoogte zijn van hun 
verblijfadres

	● Zwart betaald worden/geen 
verzekeringen

	● Huishoudelijk werk verrichten, au-pairs 
of straatkranten verkopen

Signalen orgaanhandel

Orgaanhandel betekent dat iemand op 
een illegale manier een orgaan heeft 
afgestaan.

Signalen zijn:
	● Een inconsistent of een onduidelijk 
verhaal over orgaandonatie

	● Er zijn littekens van een orgaanuitname, 
bijvoorbeeld in de zij

	● Reispapieren komen niet overeen met 
het reisverhaal

	● Medische verzorging in combinatie met 
ontbrekende organen

	● Iemand die eigen identiteitspapieren/
medische documentatie niet bij zich 
draagt

	● Iemand die niet zelf mag spreken over 
zijn of haar medische situatie

	● Er is sprake van middelenverslaving


