Meldpunt
Binnenlandse Mensenhandel

Informatie voor professionals

Advies- en Meldpunt
huiselijk geweld,
kindermishandeling en
ouderenmishandeling

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang en met als doel die persoon uit
te buiten. Het gaat om ernstige strafbare feiten met ingrijpende gevolgen voor
slachtoffers en hun omgeving. Bij minderjarigen (jonger dan 18 jaar) is dwang
niet nodig om van mensenhandel te spreken. Bij binnenlandse mensenhandel
gaat het om slachtoffers1 met de Nederlandse nationaliteit.

Verschillende vormen uitbuiting

Bij uitbuiting kan het gaan om:
• Seksuele uitbuiting (onvrijwillig in de seksindustrie werken)
• Niet-seksuele uitbuiting (arbeidsuitbuiting: werken onder slechte arbeidsomstandigheden en criminele uitbuiting: onder dwang bedelen of misdrijven begaan)
• Orgaanhandel (onder dwang organen afstaan)

Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel

Heeft u vermoedens van binnenlandse mensenhandel of heeft u vragen, neem dan
contact op met het Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel van Veilig Thuis Utrecht.
Ook als u twijfelt. Juist als u twijfelt. Uit onderzoek blijkt dat signalen van mensenhandel
vaak onvoldoende worden herkend. Ook ziet men signalen soms als puber- of experimenteergedrag.
De medewerker van Veilig Thuis inventariseert de signalen en stelt een voorlopige classificatie vast. In overleg met de expert van Veilig Thuis volgt de definitieve classificatie.
Er zijn vier mogelijkheden:
1. Er is geen sprake van mensenhandel.
2. Er is geen sprake van aantoonbare mensenhandel, maar er zijn wel risicofactoren:
potentieel slachtoffer.
3. Er is mogelijk sprake van mensenhandel, want er zijn ernstige vermoedens: vermoedelijk slachtoffer.
4. Er is sprake van mensenhandel: daadwerkelijk slachtoffer.
Bij vermoedelijke of daadwerkelijke slachtoffers draagt de medewerker de casus over
aan één van de experts Binnenlandse Mensenhandel. De expert wint informatie in bij
de politie. Afhankelijk van de situatie kan een onderzoek, crisisinterventie of begeleiding nodig zijn.

Doel Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel

Het doel van het Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel van Veilig Thuis Utrecht is
vierledig:
1. Advies geven aan meiden, jongens, vrouwen, mannen, ouders, netwerk en professionals bij vragen en vermoedens van binnenlandse mensenhandel.
2. Ook kan iemand vermoedens van mensenhandel melden. Veilig Thuis maakt dan een
inschatting van de situatie en kan indien nodig hulp (laten) opstarten.
3. Zorgdragen voor de inzet van de best mogelijke zorg op het juiste moment onder
meer door het bewerkstelligen van een betere samenwerking in de keten. Het gaat
daarbij niet alleen om samenwerkingsafspraken in de zorg voor het slachtoffer, maar
ook in de aanpak en vervolging van de dader.
4. Zicht krijgen op aantallen, aard en ernst van situaties van binnenlandse mensenhandel door een betere registratie2.

Enkele cijfers

In 2017 zijn bij Veilig Thuis Utrecht 119 meldingen binnengekomen waarbij sprake was
van een vermoeden van binnenlandse mensenhandel. Verreweg de meeste meldingen
komen binnen via de politie en betreffen seksuele uitbuiting (89). De overige meldingen
betreffen voornamelijk criminele uitbuiting.
Na de inventarisatie zijn 50 meldingen opgepakt door Veilig Thuis. De rest is doorgezet
naar SAVE-teams of de lokale teams van de gemeenten.
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Bij buitenlandse mensenhandel gaat het om mensen met een buitenlandse nationaliteit die vanuit het buitenland naar Nederland worden gehaald met als doel hen uit te
buiten. Mail hiervoor de coördinator slachtoffers mensenhandel Utrecht van Moviera:
csmu@moviera.nl
Registratie
Alle (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel moeten worden gemeld bij
CoMensha. Let op: het slachtoffer moet hier toestemming voor geven. Bel Veilig Thuis
Utrecht voor meer informatie.

Mireille

De politie meldt Mireille (20 jaar) aan omdat er sprake zou zijn van seksuele uitbuiting
door haar ex-vriend. Veilig Thuis Utrecht onderzoekt hoe haar veiligheid eruit ziet en
welke hulpverlening passend is voor haar en haar ouders. Uit gesprekken met Mireille en
het gezin blijkt dat ze weer een relatie heeft met haar ex en dat hij haar seksueel uitbuit.
Zij werkt gedwongen als escort girl en moet haar geld afstaan aan haar vriend. Ook blijkt
dat ze hulpverlening niet echt nodig vindt. Door middel van intensieve samenwerking
met hulporganisatie Pretty Woman Utrecht en het buurtteam, heeft Veilig Thuis Utrecht
Mireille kunnen motiveren voor hulpverlening en is ze met behulp van Pretty Woman aangemeld voor een project in het buitenland voor slachtoffers van mensenhandel. Ook haar
ouders en zus hebben passende hulp gekregen. Het gaat nu goed met Mireille.
Deze casus laat zien hoe belangrijk ketensamenwerking is bij slachtoffers van mensenhandel.

Signalen seksuele uitbuiting
Seksuele uitbuiting komt verreweg het meest voor. De volgende signalen
kunnen wijzen op seksuele uitbuiting:
• Schoolverzuim, met name na het weekend
• Geen grip meer op het meisje/de jongen
• Slechtere schoolresultaten
• Zichzelf verwonden
• Verandering in gedrag (drugs, alcohol, seksueel, brutaliteit)
• Vermijden onderwerp prostitutie en op anderen projecteren
• Vreemd gedrag (mobiel, computer, social media/chatten)
• Grote angst voor lichamelijk contact
• Weglopen
• Obsessie voor seks
• Veranderingen in waarden en normen
• Depressief
• Toename in conflicten thuis en op school
• Niet aanspreekbaar op gedrag
• Veranderende vriendenkring
• Moe en/of sterk vermagerd
• Emotioneel wisselvallig (huilbuien, lachkicks, kilheid)
• Teruggetrokken

Veilig Thuis Utrecht

Als u te maken heeft met of getuige bent van geweld of verwaarlozing in huiselijke
kring, kunt u daar altijd wat aan doen. Of het nu om uzelf gaat of iemand anders. Of
u nu vermoedens heeft of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste
stap. Hoe groot of klein deze zorgen ook zijn. Bel Veilig Thuis.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en het regionale meldpunt binnenlandse mensenhandel. Iedereen
kan bellen of mailen met Veilig Thuis. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
U kunt vragen stellen of uw zorgen delen. De medewerker luistert aandachtig en zet
alles met u op een rij en geeft advies. Als u wilt, kunt u ook anoniem blijven. Ook
professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht voor advies of een melding.

Veilig Thuis Utrecht
Tiberdreef 8
3561 GG Utrecht
Postbus 13060
3507 LB Utrecht

Op www.veiligthuisutrecht.nl kunt u meer informatie vinden over Veilig Thuis Utrecht
en bijvoorbeeld over uw rechten en het bewaren van uw dossier.
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