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Voorwoord

Binnen de gehele Europese Unie, maar ook in de zogeheten derde landen, is dringend behoefte aan een goed antwoord 
op de huidige asiel- en migratiestromen, waarbij honderdduizenden ontheemde mensen een toevluchtsoord in de EU 
proberen te vinden. Veel van deze mensen zijn buitengewoon kwetsbaar voor misbruik. En dit geldt niet alleen tijdens 
de reis, maar ook nadat ze een van de EU-lidstaten hebben bereikt. In haar streven zich zo goed mogelijk aan de inter-
nationale normen op het gebied van de mensenrechten te houden, probeert de EU deze slachto�ers van mensenhandel 
zo vroeg mogelijk te identi�ceren en te beschermen tegen onrecht, en hen tegelijk te ondersteunen met een veilige 
terugkeer en duurzame re-integratie in hun land van herkomst. 

Het Safe! project, dat werd medege�nancierd door het Europees Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), heeft 
aanzienlijk bijgedragen aan het inzicht onder professionals in doelmatige strategieën en trainingsmethoden ten aanzien 
van vroege identi�catie en bescherming van slachto�ers van mensenhandel enerzijds en veilige terugkeer en duurzame 
re-integratie anderzijds. In de gehele EU en in een aantal derde landen zijn professionals uitgerust met pragmatische en 
gerichte hulpmiddelen, en hebben zij hun kennis kunnen vergroten. Deze kennis en hulpmiddelen zijn van groot belang 
om ingezet te kunnen worden aan de Europese grenzen, maar ook in opvangcentra, overige vormen van onderdak of 
werkplekken met een verhoogd risico. 

Het is echter bovenal de verdienste van Safe! dat professionals die zich bezighouden met de bestrijding van mensen-
handel, bijeen werden gebracht met experts op het gebied van migratie. Normaal komen deze twee elkaar nauwelijks 
tegen, maar nu konden ze gezamenlijk het vraagstuk van mensenhandel onder vluchtelingen en migranten bespreken. 
Zo kregen deze “stemmen uit het veld” op zowel nationale als internationale platformen gelegenheid dilemma’s, goede 
praktijken en benaderingen uit te wisselen. Vaak werden deze verwoord in “nuchtere” waarnemingen en oplossingen. Al 
deze professionals hebben op deze manier bijgedragen aan een groter bewustzijn van de noodzaak dat slachto�ers van 
mensenhandel onder migranten en vluchtelingen die in de EU aankomen, vroegtijdig worden geïdenti�ceerd, bescher-
ming krijgen en veilig kunnen terugkeren. 

Tijdens de nationale en internationale expert meetings en trainingen die werden gehouden in het kader van Safe!, kon-
den vertegenwoordigers van 26 Europese landen, waaronder 19 EU-lidstaten, direct pro�teren van het project. Omdat 
de producten en resultaten van het project zo breed mogelijk worden verspreid, komt Safe! ten goede aan alle lidstaten 
van de EU, maar ook aan derde landen. 

Ik had het genoegen om in oktober 2018 tijdens het internationale platform van Safe! in So�a, Bulgarije, de keynote 
speech te houden. Ik heb daar meer dan 85 deskundigen op het gebied van mensenhandel en migratie ontmoet – een 
ervaring die ook positief heeft doorgewerkt op het onderzoek voor mijn volgende rapport voor de VN-Raad voor de 
mensenrechten dat in 2019 gereed zal zijn. 

In juni 2018 heb ik de Raad voor de mensenrechten gerapporteerd over vroege identi�catie, terugkeer en bescherming 
van potentiële slachto�ers van mensenhandel in gemengde migratiestromen. Ik heb benadrukt dat er in Europa nog een 
hoop werk moet worden verzet, willen we de situatie van slachto�ers van mensenhandel verbeteren voor wat betreft 
vroege identi�catie en bescherming, evenals ondersteuning van veilige terugkeer en duurzame re-integratie. Binnen dit 
proces zijn de in het kader van Safe! ontwikkelde strategieën en trainingsprogramma’s een goede stap voorwaarts. Zij 
zullen in de gehele EU en daarbuiten bijdragen aan een verbetering van de situatie van slachto�ers van mensenhandel.  

Maria Grazia Giammarinaro

Speciaal VN-rapporteur inzake de handel in mensen, met name vrouwen en 
kinderen 
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Samenvatting

Het Safe! project was primair gericht op het vergroten van het maatschappelijke 
bewustzijn ten aanzien van (mogelijke) slachto�ers van mensenhandel onder 
nieuw aangekomen vluchtelingen en migranten. Daarnaast beoogde het project 
om te voorzien in hulpmiddelen om deze nieuwe groepen te ondersteunen op 
basis van een op mensenrechten gebaseerde benadering.

Het overkoepelende doel van Safe! kan als volgt worden samengevat:

“het mogelijk maken van vroegtijdige en adequate identi�catie en bescherming van slachto�ers van mensenhandel, en het mogelijk 
maken van hun veilige terugkeer en duurzame re-integratie in de context van de huidige asiel- en migratiestromen binnen de 
Europese Unie.”

Safe! heeft op een pragmatische en strategische wijze naar dit langetermijndoel toegewerkt. Daarbij is gebruikgemaakt 
van de enorme veldervaring van dertien gespecialiseerde partners (zowel ngo’s als (inter)gouvernementele organisaties 
((i)go’s)) in Nederland, Hongarije, Bulgarije en de Republiek Noord-Macedonië, die dagelijks werken met slachto�ers 
van mensenhandel.

Safe! heeft via de uitvoering van haar acht werkstromen 1.010 professionals op het gebied van mensenhandelbestrijding 
en migratie bereikt:

1-2. Ontwikkeling van strategieën en gerichte trainingsprogramma’s voor vroege identi�catie en 
bescherming, en voor veilige terugkeer en duurzame re-integratie van slachto�ers van mensenhandel
• De organisaties die deel uitmaakten van het Safe! project hebben veldwerk verricht aan de grenzen, in de centra 

voor eerste opvang van vluchtelingen en migranten en op werkplekken met een verhoogd risico, waar slachto�ers 
van mensenhandel kunnen worden geïdenti�ceerd. De Safe!-partners hebben advies gegeven aan slachto�ers van 
mensenhandel over de optie van veilige terugkeer en duurzame re-integratie. Daarnaast zijn via een internationale 
enquête 69 respondenten uit 30 Europese landen (waarvan 21 EU-lidstaten) bij het project betrokken. Dit leverde 
waardevolle input op voor de ontwikkeling van strategieën en trainingsprogramma’s.

• Er zijn gerichte internationale trainingsprogramma’s ontwikkeld voor vroege identi�catie en bescherming op basis 
van het Handboek eerste signalering van Euro TrafGuID, en daarnaast voor veilige terugkeer en duurzame re-integratie 
van slachto�ers van mensenhandel op basis van de Safe Future Methodiek. De trainingsprogramma’s zijn uitgevoerd op 
(inter)nationale platformen door een pool van gespecialiseerde trainers.

3-6. De Nationale Platformen in Nederland, Bulgarije, Noord-Macedonië en Hongarije, en het Interna-
tionaal Platform in Bulgarije ter uitwisseling van strategieën, dilemma’s en goede praktijken en ter uit-
voering van de trainingsprogramma’s over vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel en over 
veilige terugkeer en duurzame re-integratie
• Er zijn vier Nationale Platformen opgezet (één in elk van de projectlanden), waarbij specialisten op het gebied van 

mensenhandelbestrijding en migratie werden betrokken om de dilemma’s en stappen voor de toekomst te besprek-
en. Elk platform begon met een expert meeting, gevolgd door een praktijktraining voor professionals die direct in 
aanraking komen met (mogelijke) slachto�ers van mensenhandel.

• Het Internationale Platform vormde het hoogtepunt van Safe!. Hierbij waren 105 deskundigen betrokken van (i)
go’s en ngo’s uit 26 Europese landen, waaronder 19 EU-lidstaten. Dit leverde de laatste input op voor de ontwikkel-
de strategieën en trainingsprogramma’s. Daarnaast konden de deelnemers hier expertise uitwisselen en netwerken 
opbouwen.

• Aan de expert meetings namen 260 deskundigen deel. Deze deelnemers deelden hun nieuw opgedane kennis met 
nog eens 279 collega’s.

• Aan de trainingsprogramma’s deden 135 professionals mee. Deze deelnemers deelden hun nieuw opgedane vaar-
digheden met nog eens 140 collega’s.

• Aan de speciale train-the-trainersopleiding tijdens het internationale platform namen 7 trainers deel.

samenvatting
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7. Bouwen aan een Europees netwerk, en 8. Communicatie en verspreiding van projectresultaten
• De resultaten van Safe! zijn gepresenteerd op drie Europese evenementen die werden georganiseerd door andere 

organisaties die zijn gespecialiseerd op het gebied van mensenhandel en migratie. Deze werden bijgewoond door in 
totaal 120 deskundigen. 

• Er is een sociale kaart ontwikkeld, waarop ongeveer 150 ngo’s en (i)go’s zijn opgenomen die betrokken zijn bij de 
vroege identi�catie en bescherming, en de veilige terugkeer en duurzame re-integratie van slachto�ers van mensen-
handel.

Het eindrapport van het project, “Stemmen uit het veld”, bevat een diepgravende analyse van de strategieën en trends met 
betrekking tot vroege identi�catie en bescherming, alsook met betrekking tot veilige terugkeer en duurzame re-inte-
gratie van slachto�ers van mensenhandel. Het rapport bevat tevens de beschrijving van een trainingsprogramma dat is 
ontwikkeld tijdens het project.

“Stemmen uit het veld” kan in de toekomst worden ingezet voor lobby en beleidsbeïnvloeding in alle projectlanden. Zo 
kan meer bewustzijn worden gecreëerd van het vraagstuk van vroege identi�catie en het vraagstuk van veilige terugkeer 
en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen.

De professionals die in het kader van het project zijn getraind, kunnen hun nieuw verworven vaardigheden toepassen 
bij de interactie met (mogelijke) slachto�ers van mensenhandel.

Tot slot zijn de trainingsmodulen van onschatbare waarde voor toekomstige trainers, die ook willen werken met de 
Safe Future Methodiek voor veilige terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel en/of het Handboek 
eerstelijns signalering van Euro TrafGuID. 



Hoofdstuk 1 - Inleiding 9

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we de achtergrond, doelstellingen, belangrijkste 
activiteiten en resultaten van Safe!. Daarnaast introduceren we het consortium 
van partners dat verantwoordelijk was voor de uitvoering van het project en 
geven we een korte toelichting op de binnen het project gehanteerde methodiek.

Opbouw van het hoofdstuk

1.1 Waarom dit project? .............................................................................................................................................  9

1.2 Doelstellingen, activiteiten en resultaten van Safe! ...........................................................................................  10

1.3 Doelgroepen ........................................................................................................................................................  12

1.4 Projectduur en donoren .......................................................................................................................................  12

1.5 Projectconsortium ................................................................................................................................................  13

1.6 Projectmethode ....................................................................................................................................................  14

1.7 Samenstelling van het rapport ............................................................................................................................  14

1.1 Waarom dit project?
In artikel 3, onder a), van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestra�ng van mensenhandel1 wordt men-
senhandel als volgt gede�nieerd:

“het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen, daaronder begrepen de wisseling of overdracht van 
de controle over deze personen, door dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, door ontvoering, bedrog, 
misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het verstrekken of in ontvangst nemen van betalingen 
of voordelen, teneinde de instemming van een persoon te verkrijgen die controle heeft over een andere persoon, ten behoeve 
van uitbuiting. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van prostitutie van anderen, andere vormen van seksuele uitbuiting, 
gedwongen arbeid of dienstverlening – bedelarij daaronder begrepen – slavernij en met slavernij vergelijkbare praktijken, 
dienstbaarheid, uitbuiting van strafbare activiteiten, en de verwijdering van organen.”

De de�nitie in het protocol bevat drie wezenlijke elementen ten aanzien van mensenhandel2:

• De handeling (wat er wordt gedaan): het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen.

• De manier (hoe het wordt gedaan): dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, door 
ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het verstrekken of in 
ontvangst nemen van betalingen of voordelen om macht te krijgen over het slachto�er.

• Het doel (waarom het wordt gedaan): uitbuiting, waaronder exploitatie van de prostitutie van anderen, seksu-
ele uitbuiting, dwangarbeid, slavernij of verwante praktijken en het verwijderen van organen.

Mensenhandel heeft in de context van de huidige asiel- en migratieprocessen in de EU een geheel nieuwe dimensie 
gekregen. Onder de honderdduizenden ontheemden die de grenzen van de EU oversteken, wordt het steeds moeilijker 
in een vroeg stadium vast te stellen wie er het slachto�er van mensenhandel is. Maar behalve problemen met een ade-
quate identi�catie van slachto�ers van mensenhandel, waren er ook alarmerende berichten over onbegeleide kinderen 
die verdwenen uit vluchtelingenkampen, jonge meisjes die reisden met volwassen mannen die zich voordeden als hun 

1 Zie: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html. Van het protocol bestaat geen o�ciële Nederlandse vertaling. De vertaling is ontleend 

aan het Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 

bescherming van slachto�ers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (zie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-NL/

TXT/?qid=1548508680226&uri=CELEX:32011L0036&from=NL).

2 Zie: http://www.unodc.org/unodc/en/human-tra�cking/what-is-human-tra�cking.html?ref=menuside.
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familie, en kwetsbare personen die tijdens hun zoektocht naar veiligheid slachto�er werden van arbeidsuitbuiting. Lan-
den in Midden- en Oost-Europa waren van oudsher eerder landen van herkomst of doorreislanden voor slachto�ers van 
mensenhandel, maar worden nu in toenemende mate ook landen van bestemming. West- en Noord-Europese landen 
krijgen steeds meer te maken met slachto�ers van mensenhandel van buiten de EU, terwijl tegelijkertijd ook nog steeds 
veel EU-burgers uit Midden- en Oost-Europa tot de slachto�ers behoren.

Aan de andere kant van het spectrum staan slachto�ers van mensenhandel die de grenzen van hun wettelijke verblijf 
in de EU hebben bereikt en die dringend behoefte hebben aan duurzame ondersteuning om een goed onderbouwd 
besluit over hun toekomst te kunnen nemen. Daarbij gaat het ook om de optie van een veilige terugkeer naar en on-
dersteuning bij re-integratie in het land van herkomst. 

In dit licht hebben ervaren politieagenten, gespecialiseerde ngo’s en doorgewinterde medewerkers van IOM aan de 
alarmbel getrokken over wat zij zoal tegenkwamen bij hun dagelijks werk met kwetsbare groepen in de centra voor 
eerste opvang van asielzoekers en migranten, aan de Europese grens en binnen de (al dan niet gespecialiseerde) opvang 
voor slachto�ers van mensenhandel. Hun pleidooi voor een nieuwe, innovatieve benadering resulteerde vervolgens in 
Safe!. Het doel van Safe! was om te zorgen voor vroege identi�catie, adequate bescherming, veilige terugkeer en duurza-
me re-integratie van slachto�ers van mensenhandel. Safe! borduurde voort op waardevolle bestaande instrumenten zoals 
het Handboek van Euro TrafGuID inzake eerstelijns signalering van slachto�ers van mensenhandel en de Safe Future 
Methodiek voor veilige terugkeer en re-integratie. De Nederlandse projectcoördinator HVO-Querido is een grote op-
vangorganisatie die sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw gespecialiseerde opvang en begeleiding biedt van slachto�ers 
van mensenhandel. HVO-Querido is zowel landelijk als internationaal erkend als vooraanstaande specialist op dit vlak.

1.2 Doelstellingen, activiteiten en resultaten van Safe!
Het overkoepelende doel van Safe! kan als volgt worden samengevat:

“het mogelijk maken van vroegtijdige en adequate identi�catie en bescherming van slachto�ers van mensenhandel, en het 
mogelijk maken van hun veilige terugkeer en duurzame re-integratie in de context van de huidige asiel- en migratiestromen 
binnen de Europese Unie.”

Safe! heeft op een pragmatische en strategische manier toegewerkt naar dit overkoepelende langetermijndoel. Daarbij is 
gebruikgemaakt van de enorme veldervaring van gespecialiseerde projectpartners (zoals ngo’s en (inter)gouvernemen-
tele organisaties ((i)go’s)) in Nederland, Hongarije, Bulgarije en Noord-Macedonië, die dagelijks werken met slachto�ers 
van mensenhandel. Het benutten van deze gezamenlijke expertise stond centraal in het project, waarbij elke partner met 
zijn eigen specialisme bijdroeg aan de verwezenlijking van de projectdoelen: 

1. ontwikkelen en uitvoeren van strategieën en een gericht internationaal trainingsprogramma voor vroege iden-
ti�catie en bescherming van slachto�ers van mensenhandel, uitgaande van de praktische handleidingen van 
Euro TrafGuID;

2. ontwikkelen en uitvoeren van strategieën en een gericht internationaal trainingsprogramma voor veilige terug-
keer en duurzame re-integratie van slachto�ers van mensenhandel, uitgaande van de Safe Future Methodiek;

3. in contact brengen van (i)go’s en ngo’s op het vlak van de bestrijding van mensenhandel met organisaties die 
betrokken zijn bij de huidige asiel- en migratieprocedures in de EU, en stimuleren van wederzijdse samenwer-
king en uitwisseling van expertise, dilemma’s en goede praktijken.

Kort samengevat gaat Safe! over het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn ten aanzien van (mogelijke) slacht-
o�ers van mensenhandel onder nieuw aangekomen vluchtelingen en migranten. Daarnaast is het project bedoeld om 
hulpmiddelen te bieden en deze nieuwe groepen te ondersteunen op basis van een op mensenrechten gebaseerde be-
nadering.
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Projectactiviteiten en resultaten

Om uitvoering te geven aan de projectdoelstellingen zijn in het kader van Safe! acht werkstromen ontwikkeld. Op deze 
manier is het project logisch opgebouwd, een hoge kwaliteit gewaarborgd en zijn alle projectpartners intensief bij het 
project betrokken:

1. Ontwikkeling van strategieën en een gericht internationaal trainingsprogramma 
over vroege identi�catie en bescherming van slachto�ers van mensenhandel

• De Safe!-projectpartners verrichten veldwerk aan de grenzen, in centra voor eerste opvang van vluchtelingen 
en migranten en op werkplekken met een verhoogd risico, waar slachto�ers van mensenhandel kunnen worden 
geïdenti�ceerd. Dit heeft waardevolle input opgeleverd voor de ontwikkeling van strategieën en trainingsprogram-
ma’s op basis van de praktische handleidingen van Euro TrafGuID. Ten behoeve hiervan vond in juni 2017 in Ne-
derland een bijeenkomst plaats over internationale strategieën, vroege identi�catie en bescherming. Daarnaast werd 
er input verzameld van slachto�ers zelf, die in de opvangcentra verblijven, en werden er casestudy’s opgesteld. 

• Op basis van deze werkstroom werd een op maat gemaakt internationaal trainingsprogramma ontwikkeld voor 
vroege identi�catie en bescherming van slachto�ers van mensenhandel, uitgaande van de praktische handleidin-
gen van Euro TrafGuID. 

• Nadat een pool van gespecialiseerde trainers was samengesteld, werd in Nederland een proeftraining geïmple-
menteerd. Vervolgens is het trainingsprogramma op (inter)nationale platformen ten uitvoer gelegd en door de 
deelnemers gedeeld met collega’s (multiplicatore�ect).

• Behalve aan de ontwikkeling en uitvoering van het trainingsprogramma is ook gewerkt aan de verspreiding van 
een internationale vragenlijst. Dit online onderzoek leverde eveneens input op voor de op de (inter)nationale 
platformen te bespreken strategieën. De vragenlijst werd ingevuld door 69 vertegenwoordigers van ngo’s en (i)
go’s uit 30 landen en ging in op trends, dilemma’s en goede praktijken ten aanzien van vroege identi�catie en 
bescherming, en veilige terugkeer en re-integratie.  

2. Ontwikkeling van strategieën en een gericht internationaal trainingsprogramma 
over veilige terugkeer en duurzame re-integratie van slachto�ers van mensenhandel

• De Safe!-partners geven dagelijks advies aan slachto�ers van mensenhandel over de mogelijkheden van veilige 
terugkeer en duurzame re-integratie. Dit bleek zeer waardevolle input voor de ontwikkeling van de strategie-
en en het trainingsprogramma op basis van de Safe Future Methodiek. Daarnaast werd er input verzameld van 
slachto�ers zelf, die in de opvangcentra verblijven.

• Op basis van dit werkpakket werd een op maat gemaakt internationaal trainingsprogramma ontwikkeld voor 
veilige terugkeer en duurzame re-integratie van slachto�ers van mensenhandel, uitgaande van de Safe Future 
Methodiek. Vervolgens is het trainingsprogramma door de eerder genoemde gespecialiseerde trainers op (inter)
nationale platformen uitgevoerd en gedeeld met collega’s (multiplicatore�ect).

3, 4, 5. Organisatie van Nationale Platformen in Nederland, Bulgarije, Noord-
Macedonië en Hongarije om strategieën, dilemma’s en goede praktijken uit 
te wisselen en de trainingsprogramma’s over veilige terugkeer en duurzame 
re-integratie, en vroege identi�catie en bescherming van slachto�ers van 
mensenhandel uit te voeren

• In alle projectlanden werden Nationale Platformen ontwikkeld, waarbij specialisten van ngo’s en (i)go’s op 
het gebied van mensenhandel en migratie betrokken werden om de dilemma’s en stappen voor de toekomst 
te bespreken. Elk platform werd geopend met een eendaagse expert meeting, gevolgd door twee dagen prak-
tijktraining voor professionals die direct in aanraking komen met (mogelijke) slachto�ers van mensenhandel. 
Op deze manier konden de deelnemers hun ervaringen delen met hun collega’s (multiplicatore�ect). 
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6. Organisatie van een Internationaal Platform om strategieën, dilemma’s 
en goede praktijken uit te wisselen en de trainingsprogramma’s over veilige 
terugkeer en duurzame re-integratie, en vroege identi�catie en bescherming 
van slachto�ers van mensenhandel uit te voeren

• Het Internationale Platform was het hoogtepunt van het Safe! project. Op het platform hebben 105 deskun-
digen van (i)go’s en ngo’s en overige stakeholders uit 26 Europese landen, waaronder 19 EU-lidstaten, zich 
gebogen over de problemen van mensenhandel en/of migratie. Het platform bestond uit een eendaagse ex-
pert meeting, gevolgd door een training. Dit leverde de laatste input op voor de ontwikkelde strategieën en 
trainingsprogramma’s. Daarnaast konden de deelnemers hier expertise uitwisselen en netwerken opbouwen.

7. Bouwen aan een Europees netwerk

• Een van de belangrijkste aspecten van Safe! was om bij te dragen aan een Europees netwerk. Dit gebeurde 
bovenal door het organiseren van het Internationale Platform, maar ook door het presenteren van de resulta-
ten van Safe! op diverse Europese platformen. 

• Bovendien werd een sociale kaart opgesteld, dat ongeveer 150 ngo’s en (i)go’s bevat, die betrokken zijn bij de 
vroege identi�catie en bescherming, en de veilige terugkeer en duurzame re-integratie van slachto�ers van 
mensenhandel.

8. Communicatie en verspreiding van projectresultaten

• In het kader van deze werkstroom zijn er speciale webpagina’s ontwikkeld, die zijn gelanceerd tezamen met 
de projectproducten. Daarnaast werd er binnen Safe! continu gecommuniceerd met stakeholders, met de 
media en via sociale media. 

• Een van de resultaten van deze werkstroom is het eindrapport “Stemmen uit het veld”, dat een diepgravende 
analyse bevat van de strategieën en trends met betrekking tot vroege identi�catie en bescherming, en veilige 
terugkeer en duurzame re-integratie.

1.3 Doelgroepen
De voornaamste doelgroep van Safe! werd gevormd door professionals, autoriteiten en overige stakeholders in de vier 
projectlanden, die op beleidsniveau werken aan het vraagstuk van mensenhandel en/of migratie. Daarnaast maken ook 
professionals die mogelijk direct in aanraking komen met (mogelijke) slachto�ers onder nieuw aangekomen migranten 
en vluchtelingen in de EU, deel uit van de doelgroep. 

Een tweede doelgroep betreft de deskundigen van de (i)go’s en ngo’s op het vlak van mensenhandel en/of migratie uit 
de 26 Europese landen die deelnamen aan het Internationaal Platform.

Omdat de producten en resultaten van het project zo breed mogelijk worden verspreid, pro�teren indirect alle lidstaten 
van de EU en alle derde landen van het project.

De resultaten van het project komen – direct dan wel indirect – ook ten goede aan slachto�ers van mensenhandel in de 
Europese Unie en in derde landen. Door de strategieën en trainingen van het project zullen zij immers eerder worden 
geïdenti�ceerd en dus ook eerder bescherming dan wel ondersteuning voor een veilige terugkeer en duurzame re-in-
tegratie krijgen.

1.4 Projectduur en donoren
Safe! werd uitgevoerd tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018. Het project is voorgelegd aan en goedgekeurd door 
het Europees Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) naar aanleiding van de oproep tot het indienen van voor-
stellen van 2015. Het project werd medege�nancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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1.5 Projectconsortium
Safe! werd uitgevoerd door een uniek consortium van gespecialiseerde partners (ngo’s en (i)go’s) uit Nederland, Hon-
garije, Bulgarije en Noord-Macedonië. De volgende partners waren samen met de Nederlandse projectcoördinator 
HVO-Querido betrokken bij het project:  

Bulgarije

• Animus Association|La Strada Bulgarije
• IOM Bulgarije 
• Nationaal comité voor de bestrijding van mensenhandel in Bulgarije 

Hongarije

• IOM Hongarije
• Landelijk politiekorps Hongarije 

Nederland

• CoMensha (Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel)
• FairWork 
• HVO-Querido (projectcoördinator)
• Humanitas Rotterdam
• IOM Nederland
• Korps landelijke politiediensten Nederland
• La Strada International

Republiek Noord-Macedonië

• Open Gate|La Strada Noord-Macedonië

Alle producten die binnen het Safe! project zijn ontwikkeld, zoals het eindrapport en de trainingsmodules, behoren tot 
het gemeenschappelijk eigendom van alle projectpartners. 

Gezamenlijk beschikken de partners van Safe! over een enorme hoeveelheid ervaring met veldwerk en uitgebreide 
expertise in de ondersteuning van slachto�ers van mensenhandel. Onder de partners ligt de nadruk sterk op een multi-
stakeholderbenadering, zowel nationaal als internationaal.

De meeste projectpartners hebben al eerder met succes intensief samengewerkt:

• HVO-Querido, Humanitas, CoMensha, Animus Association en IOM bij de ontwikkeling van de Safe Future 
Methodiek; 

• HVO-Querido, CoMensha, IOM en het Korps landelijke politiediensten in het project RAVOT-EUR voor 
grensoverschrijdende verwijzingsmechanismen tussen Nederland, Hongarije en België; 

• La Strada International, CoMensha, Animus Association en Open Gate binnen het International La Strada Net-
work, dat is opgericht in 1995 als eerste Midden- en Oost-Europese netwerk ter bestrijding van mensenhandel;

• HVO-Querido, Humanitas, CoMensha, FairWork, IOM en het Korps landelijke politiediensten in de gespe-
cialiseerde opvangcentra voor slachto�ers van mensenhandel in Nederland (COSM); 

• HVO-Querido, FairWork, Open Gate en het Korps landelijke politiediensten bij het veldwerk ten aanzien 
van vroege identi�catie en bescherming in Nederland;

• La Strada International, CoMensha en FairWork op het gebied van lobby en belangenbehartiging, voorlich-
tingscampagnes en trainingsprogramma’s, zowel nationaal als internationaal; 

• Animus Association, het Nationaal comité voor de bestrijding van mensenhandel in Bulgarije en IOM Bul-
garije ten aanzien van een breed scala aan nationale projecten, waaronder de ontwikkeling van nationale ver-
wijzingsmechanismen in Bulgarije.
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1.6 Projectmethodiek
Safe! was stevig verankerd in veldwerk, dat het fundament vormde van alle projectactiviteiten. De partners van Safe! 
hebben dagelijks te maken met de realiteit van slachto�ers van mensenhandel. Dit gebruiken zij als inspiratie voor de 
ontwikkeling en uitvoering van realistische strategieën en doelmatige training. 

De partners van Safe! hebben ruime ervaring met samenwerking tussen meerdere stakeholders op basis van gelijkwaar-
digheid en wederzijds respect. Zij beschouwen dit als essentieel voor het succes van een project.

De projectproducten van Safe! zijn ontwikkeld in co-creatie tussen de projectpartners en de deskundigen van ngo’s 
en (i)go’s die hebben geantwoord op de internationale vragenlijst en die de (inter)nationale platformen hebben bijge-
woond. Via bijeenkomsten in focusgroepen hebben ook slachto�ers van mensenhandel die in opvangcentra verbleven, 
een duidelijke stem gehad in de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van de trainingen. Strategieën en trainingspro-
gramma’s werden enkel afgerond na grondige bespreking, toetsing en evaluatie ervan.

De partners van Safe! zijn ervan overtuigd dat al hun werk moet worden gebaseerd op eerdere goede praktijken en 
middelen. Daarom vormde de eerder door de partners van Safe! ontwikkelde Safe Future Methodiek3 het uitgangspunt 
voor de trainingsmaterialen voor het programma Veilige terugkeer en duurzame re-integratie. Evenzo werd de ontwik-
keling van de strategieën en trainingsprogramma’s voor vroege identi�catie en bescherming gebaseerd op het Handboek 
eerstelijns signalering van slachto�ers van mensenhandel in Europa4 van Euro TrafGuID.

De Safe Future Methodiek voorziet professionals van middelen om direct vanaf het begin van het verblijf in het opvang-
centrum of bij de ambulante hulp de optie van een veilige terugkeer en re-integratie te bespreken met slachto�ers van 
mensenhandel en hun kinderen. Cliënten die ervoor kiezen terug te keren, worden actief doorverwezen naar hulporga-
nisaties in hun land van herkomst voor een veilige terugkeer en duurzame re-integratie. Samenwerking tussen de diverse 
stakeholders en risicobeoordelingen staan daarbij centraal. 

Safe Future is in gemeenschappelijk eigendom met succes ontwikkeld en uitgevoerd in 2013/2014 als onderdeel van het Safe 
Return-project5 in Nederland, Bulgarije en Nigeria. In dit pilotproject zijn meer dan 400 cliënten begeleid met de Safe Future 
Methodiek. Het project werd beschouwd als een doorbraak omdat het slachto�ers van mensenhandel een nieuw perspectief 
biedt en hulpverleners handvaten geeft om een zeer gevoelig thema bespreekbaar te maken op een op rechten gebaseerde wijze.

De praktische handleidingen van Euro TrafGuID werden in 2012/2013 ontwikkeld in het kader van het project “De-
velopment of Common Guidelines and Procedures for the Identi�cation of Victims of Tra�cking” (Ontwikkeling van 
gemeenschappelijke richtlijnen en procedures voor de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel)6 door project-
partners in Bulgarije, Griekenland, Spanje, Roemenië, Frankrijk en Nederland. Het project stond onder leiding van het 
Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Behalve de directe projectpartners waren ook de Raad van Europa, de IAO, 
het ICMPD en het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding bij het project betrokken.

1.7 Samenstelling van het rapport
Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving van de motivatie en achtergrond van Safe!, alsook van de projectdoelstellingen, doelgroepen, 
kernactiviteiten en resultaten van het project. Daarnaast staan we stil bij het projectconsortium en methodiek achter het project. 
Hoofdstuk 2 werpt een licht op de Europese inventarisatie van de uitdagingen, praktijken en trainingsbehoeften met betrekking 
tot vroege identi�catie en veilige terugkeer en re-integratie van (vermoedelijke) slachto�ers van mensenhandel onder (nieuw 
aangekomen) migranten en vluchtelingen. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de ontwikkeling en uitvoering van de trainingsprogramma’s 
Vroege identi�catie en Safe Future, Safe Return. De hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 zoomen nader in op de nationale niveaus in Nederland, 
Bulgarije, Noord-Macedonië en Hongarije, waarbij de resultaten van de Nationale Platformen, met inbegrip van de expert meet-
ings en de trainingen voor professionals, worden toegelicht. In hoofdstuk 8 presenteren we de resultaten van het Internationaal 
Platform in Bulgarije. Vervolgens sluiten we in hoofdstuk 9 af met de algehele conclusies en aanbevelingen.

Bijlage 1 bevat nadere informatie over de projectpartners van Safe!. In bijlage 2 vindt u de sociale kaart die is ontwikkeld 
in het kader van het project. De bijlagen 3 en 4 bevatten hand-outs die kunnen worden gebruikt tijdens de trainings-
programma’s Vroege identi�catie en Safe Future, Safe Return.  

3 De Safe Future Methodiek en overige resultaten van de Safe Return-projecten zijn online verkrijgbaar op (onder andere): http://lastradainternational.org/lsidocs/3086-Safe_

Future_Methodology.pdf en https://www.comensha.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-uit-over-resultaten-safe-return. Een gespecialiseerde vervolgmethodiek met 

betrekking tot de positie van kinderen is te vinden op (onder andere): https://www.comensha.nl/artikel/detail/engelse-versie-safe-future-methodiek-inzake-kinderen

4 De praktische handleidingen van Euro TrafGuID zijn te vinden op (onder andere): https://ec.europa.eu/anti-tra�cking/sites/antitra�cking/�les/ro_common_guidelines.pdf

5 Het Safe Return-project werd ge�nancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en daarnaast door 

de gemeenten van Alkmaar, Amsterdam, Arnhem en Groningen.

6 Het voornoemde project werd ge�nancierd door het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken van de Europese Unie/Europese Commissie naar aanleiding van de 

oproep tot het indienen van voorstellen door de ISEC van 2010. Het project kreeg daarnaast co�nanciering van de deelnemende landen.
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Hoofdstuk 2 Het Europees niveau: Inventarisatie 
van de uitdagingen, praktijken en 
trainingsbehoeften met betrekking tot 
vroege identi�catie en veilige terugkeer 
en re-integratie van (vermoedelijke) 
slachto�ers van mensenhandel onder (nieuw 
aangekomen) migranten en vluchtelingen7

Dit hoofdstuk doet verslag van een inventarisatie die werd verricht met 
betrekking tot vroege identi�catie, bescherming, veilige terugkeer en duurzame 
re-integratie van (vermoedelijke) slachto�ers van mensenhandel onder migranten 
en vluchtelingen. De inventarisatie werd gehouden onder 69 professionals uit 
21 EU-lidstaten en negen niet-EU-landen, die werkzaam zijn op het gebied van 
mensenhandelbestrijding en/of migratie. In het hoofdstuk besteden we eerst 
aandacht aan vroege identi�catie, het huidige screenings- en identi�catieproces 
en de toegankelijkheid van diensten waar (vermoedelijke) slachto�ers van 
mensenhandel gebruik van kunnen maken. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de 
belangrijkste problemen die werden aangeduid. 

Opbouw van het hoofdstuk

2.1 Methodiek ............................................................................................................................................................  15

2.2 De�nitie van vroege identi�catie van vermoedelijke slachto�ers van mensenhandel .......................................  17

2.3 Huidige screening en vroege identi�catie van nieuw aangekomen migranten en vluchtelingen ......................  19

2.4 Toegankelijkheid van diensten voor geïdenti�ceerde slachto�ers onder 

aangekomen migranten en vluchtelingen ............................................................................................................  22

2.5 Knelpunten met betrekking tot vroege identi�catie............................................................................................  25

2.6 Knelpunten met betrekking tot bescherming van (geïdenti�ceerde) slachto�ers van mensenhandel................  26

2.7 Knelpunten met betrekking tot veilige terugkeer en re-integratie......................................................................  27

2.8 Slotopmerkingen .................................................................................................................................................  29

2.1 Methodiek
In het kader van Safe! is een online enquête gehouden met de bedoeling input te verzamelen van ngo’s en (i)go’s over 
algemene trends, knelpunten, (trainings)behoeften en goede praktijken met betrekking tot (vroege) identi�catie en be-
scherming, en tot veilige terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel, met name in de context van de 
huidige vluchtelingen- en migratiestromen naar en binnen de Europese Unie. Deze enquête vormde een buitengewoon 
waardevolle bijdrage aan het trainingsprogramma en de (inter)nationale platformen binnen Safe!. De resultaten hebben 
tevens bijgedragen aan het rapport van 2018 van de speciale VN-rapporteur inzake de handel in mensen, met name 
vrouwen en kinderen, dat in mei 2018 is voorgelegd aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.8

7 Het internationaal onderzoek werd verricht door Suzanne Ho� van La Strada International en Eefje de Volder van CoMensha. De tekst van dit hoofdstuk is aan dit 

onderzoek ontleend, maar is wel op sommige punten bewerkt of aangevuld met een samenvatting door de auteur van het eindrapport van Safe!. 

8  A/HRC/38/45. Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, 38e zitting. Rapport van de speciale VN-rapporteur inzake de handel in mensen, met name vrouwen 

en kinderen (14 mei 2018).
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De online enquête werd tussen 11 april en 16 november 2017 uitgezet onder 500 respondenten. De resultaten ervan 
zijn aangevuld met zes veri� catiegesprekken en de uitkomsten van een workshop over vroege identi� catie die is ge-
organiseerd tijdens het ngo-platform van La Strada International in Skopje, Noord-Macedonië, op 27 oktober 2017. 9

In totaal hebben 69 respondenten uit 30 Europese landen (waarvan 21 EU-lidstaten) deelgenomen aan het onderzoek. 
Daarvan hebben 53 respondenten de vragenlijst ingevuld (een responspercentage van 11%); zes deelnemers zijn geïnter-
viewd om de landenspeci� eke resultaten te veri� ëren of aan te vullen, en tien hebben deelgenomen aan de workshop 
over vroege identi� catie. Van deze respondenten vertegenwoordigt bijna twee derde (59%) een niet-gouvernementele 
organisatie of een niet-gouvernementeel netwerk, terwijl 29% werkzaam is voor een overheidsinstelling. 5% van de 
respondenten vertegenwoordigt een intergouvernementele organisatie en 1% een internationale organisatie.10 Van de 
overige respondenten (5%) was er één werkzaam voor het bureau van de onafhankelijke nationale rapporteur mensen-
handel, één voor een kerkelijke gemeente en één voor een onderzoeksinstituut.  
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goede praktijken met betrekking tot (vroege) identificatie en bescherming, en tot veilige 
terugkeer en re-integratie van slachtoffers van mensenhandel, met name in de context van 
de huidige vluchtelingen- en migratiestromen naar en binnen de Europese Unie. Deze 
enquête vormde een buitengewoon waardevolle bijdrage aan het trainingsprogramma en de 
(inter)nationale platformen binnen Safe!. De resultaten hebben tevens bijgedragen aan het 
rapport van 2018 van de speciale VN-rapporteur inzake de handel in mensen, met name 
vrouwen en kinderen, dat in mei 2018 is voorgelegd aan de Mensenrechtenraad van de 
Verenigde Naties.8

De online enquête werd tussen 11 april en 16 november 2017 uitgezet onder 500 
respondenten. De resultaten ervan zijn aangevuld met zes verificatiegesprekken en de 
uitkomsten van een workshop over vroege identificatie die is georganiseerd tijdens het ngo-
platform van La Strada International in Skopje, Noord-Macedonië, op 27 oktober 2017.9

In totaal hebben 69 respondenten uit 30 Europese landen (waarvan 21 EU-lidstaten) 
deelgenomen aan het onderzoek. Daarvan hebben 53 respondenten de vragenlijst ingevuld 
(een responspercentage van 11%); zes deelnemers zijn geïnterviewd om de 
landenspecifieke resultaten te verifiëren of aan te vullen, en tien hebben deelgenomen aan 
de workshop over vroege identificatie. Van deze respondenten vertegenwoordigt bijna twee 
derde (59%) een niet-gouvernementele organisatie of een niet-gouvernementeel netwerk, 
terwijl 29% werkzaam is voor een overheidsinstelling. 5% van de respondenten 
vertegenwoordigt een intergouvernementele organisatie en 1% een internationale 
organisatie.10 Van de overige respondenten (5%) was er één werkzaam voor het bureau 
van de onafhankelijke nationale rapporteur mensenhandel, één voor een kerkelijke 
gemeente en één voor een onderzoeksinstituut. 

De 69 deelnemers waren afkomstig uit 30 landen, waarvan 21 EU-lidstaten en negen niet-
EU-lidstaten. 

8 A/HRC/38/45. Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, 38e zitting. Rapport van de speciale VN-rapporteur inzake de handel in mensen, 
met name vrouwen en kinderen (14 mei 2018).
9 In Nederland zijn drie verificatiegesprekken gehouden met het COA, het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland, in Macedonië werd één 
verificatiegesprek gehouden met een vertegenwoordiger van Open Gate, in Hongarije was er een bijeenkomst met onder andere 
vertegenwoordigers van het ICMPD en in Bulgarije was een Skypegesprek met een vertegenwoordiger van Animus Association Bulgaria.
10 Alle respondenten die aangaven dat ze een internationale organisatie vertegenwoordigden, waren werkzaam voor de IOM. 

59%
29%

6%

1%
5%

Vertegenwoordiging	organisaties

Non	governmental	organisation	(NGO)	or
network

National	governmental	organisation	(GO)

Intergovernmental	organisation

international	organisation

Other

De 69 deelnemers waren afkomstig uit 30 landen, waarvan 21 EU-lidstaten en negen niet-EU-lidstaten. 
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2.2 Definitie van vroege identificatie van (vermoedelijke) 
slachtoffers van mensenhandel

Op basis van de door de respondenten geboden definities kan worden geconcludeerd dat 
“vroeg” in de context van het identificatieproces de betekenis heeft van “zo snel mogelijk”, 
bijv. “direct bij aankomst” in het desbetreffende land, “zodra het slachtoffer in aanraking 
komt met professionals”, “binnen de kortst mogelijke periode nadat de stakeholders zich 
met de persoon zijn gaan bemoeien”, “voordat enige vorm van uitbuiting in het land van 
aankomst heeft plaatsgevonden” en “voordat de desbetreffende rechten aan het slachtoffer 
zijn verleend”.

De respondenten benadrukten tevens dat identificatie niet hoeft te worden beschouwd als 
een eenstapsproces, ook al moet het zo vroeg mogelijk plaatsvinden. Het kan enige tijd 
duren voordat vermoedelijke slachtoffers naar buiten komen met hun ervaringen van 
(ernstige) uitbuiting. Respondenten gaven aan dat “identificatie tijd in beslag neemt en een 
kalme en rustige omgeving vereist om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen”. Dit 
geldt met name voor doorgangslanden omdat migranten en vluchtelingen vaak zo snel 
mogelijk hun reis willen vervolgen en hun beoogde eindbestemming willen bereiken. Maar 
ook is er in hun land van bestemming vaak niet veel tijd, aangezien het migratiebeleid in 
veel gevallen vraagt om snelle besluitvorming.

Identificatie wordt soms bestempeld als een proactief informeel proces, maar soms ook als 
een formeel proces om personen te screenen die tekenen vertonen van uitbuiting of 
mensenhandel. Ook wordt soms gewezen op de behoefte aan formele indicatoren van 
(kwetsbaarheidsfactoren voor) mensenhandel. 

Daarnaast werd door de respondenten aangegeven dat de verificatie geschiedt op basis van 
documenten, persoonlijke gesprekken met gespecialiseerde werknemers 11 , medische
controles etc. Een van de respondenten verwoordde het als volgt: “door informatie te delen, 
door te verwijzen en te ondersteunen en door signalen van mensenhandel te melden aan 
interne en/of externe contactpersonen”. Publieke voorlichtingscampagnes en 
hotlines/hulplijnen worden eveneens genoemd als hulpmiddelen voor identificatie, 
aangezien deze de zelfidentificatie vergroten.

Op de vraag wie er verantwoordelijk moet zijn voor vroege identificatie, antwoordden de 
respondenten: “eerstelijns medewerkers” of “rechtshandhavingsambtenaren”. Een 
respondent zei: “elke actor die invloed heeft op het geval of die een relatie heeft met de 
cliënt”. Een ander sprak van “een proces van interactie tussen verschillende professionals: 

11 Ook werd een keer verwezen naar het “voortbouwen op de ervaringen van mensen in het veld”.
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Landen	waaruit	de	respondenten	afkomstig	zijn	

9 In Nederland zijn drie veri� catiegesprekken gehouden met het COA, het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland, in Macedonië werd één veri� catiegesprek 

gehouden met een vertegenwoordiger van Open Gate, in Hongarije was er een bijeenkomst met onder andere vertegenwoordigers van het ICMPD en in Bulgarije 

was een Skypegesprek met een vertegenwoordiger van Animus Association Bulgaria.

10 Alle respondenten die aangaven dat ze een internationale organisatie vertegenwoordigden, waren werkzaam voor de IOM.
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2.2 De�nitie van vroege identi�catie van (vermoedelijke) slachto�ers van mensenhandel
Op basis van de door de respondenten geboden de�nities kan worden geconcludeerd dat “vroeg” in de context van het 
identi�catieproces de betekenis heeft van “zo snel mogelijk”, bijv. “direct bij aankomst” in het desbetre�ende land, “zodra 
het slachto�er in aanraking komt met professionals”, “binnen de kortst mogelijke periode nadat de stakeholders zich met de persoon 
zijn gaan bemoeien”, “voordat enige vorm van uitbuiting in het land van aankomst heeft plaatsgevonden” en “voordat de desbetre�ende 
rechten aan het slachto�er zijn verleend”.

De respondenten benadrukten tevens dat identi�catie niet hoeft te worden beschouwd als een eenstapsproces, ook 
al moet het zo vroeg mogelijk plaatsvinden. Het kan enige tijd duren voordat vermoedelijke slachto�ers naar buiten 
komen met hun ervaringen van (ernstige) uitbuiting. Respondenten gaven aan dat “identi�catie tijd in beslag neemt en een 
kalme en rustige omgeving vereist om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen”. Dit geldt met name voor doorgangslanden 
omdat migranten en vluchtelingen vaak zo snel mogelijk hun reis willen vervolgen en hun beoogde eindbestemming 
willen bereiken. Maar ook is er in hun land van bestemming vaak niet veel tijd, aangezien het migratiebeleid in veel 
gevallen vraagt om snelle besluitvorming.

Identi�catie wordt soms bestempeld als een proactief informeel proces, maar soms ook als een formeel proces om per-
sonen te screenen die tekenen vertonen van uitbuiting of mensenhandel. Ook wordt soms gewezen op de behoefte aan 
formele indicatoren van (kwetsbaarheidsfactoren voor) mensenhandel. 

Daarnaast werd door de respondenten aangegeven dat de veri�catie geschiedt op basis van documenten, persoonlijke 
gesprekken met gespecialiseerde werknemers11, medische controles etc. Een van de respondenten verwoordde het als 
volgt: “door informatie te delen, door te verwijzen en te ondersteunen en door signalen van mensenhandel te melden aan interne en/
of externe contactpersonen”. Publieke voorlichtingscampagnes en hotlines/hulplijnen worden eveneens genoemd als hulp-
middelen voor identi�catie, aangezien deze de zel�denti�catie vergroten.

Op de vraag wie er verantwoordelijk moet zijn voor vroege identi�catie, antwoordden de respondenten: “eerstelijns 
medewerkers” of “rechtshandhavingsambtenaren”. Een respondent zei: “elke actor die invloed heeft op het geval of die een relatie 
heeft met de cliënt”. Een ander sprak van “een proces van interactie tussen verschillende professionals: artsen, maatschappelijk wer-
kers, politieagenten, leraren, het maatschappelijk middenveld en de migratieautoriteit”. Er werd opgemerkt dat degenen die de 
identi�catie verrichten, moeten beschikken over kennis, goed opgeleid moeten zijn en het vermogen moeten hebben 
om “te kunnen handelen en potentiële slachto�ers te kunnen ondersteunen”. Een andere respondent omschreef het als volgt: 
“zorgen dat vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties zodanig zijn opgeleid dat ze ook de minste signalen van mensenhandel 
opvangen, om zo de kans op vroege identi�catie van slachto�ers zo groot mogelijk te maken”. Een ander noemde nog: “een complex 
van activiteiten om potentiële en mogelijke slachto�ers van mensenhandel tijdig te ontdekken”. Dit laatste verwees naar het feit dat 
vroege identi�catie in het ideale geval niet een eenstapsproces is, maar meerdere relevante partijen omvat die in aanra-
king komen met nieuw aangekomen migranten en vluchtelingen.

Over de vraag waar de vroege identi�catie het best kan plaatsvinden, werd geantwoord: “bij de punten van aankomst in het 
land van ontvangst” of “screening aan de grensposten door getrainde luchthavenmedewerkers”. Sommige respondenten wezen ook 
op de hulplijndiensten en voorlichtingscampagnes als manier voor eventuele slachto�ers van mensenhandel om zichzelf 
als zodanig te identi�ceren.   

Conclusie

Op basis hiervan kunnen we concluderen dat respondenten met name erop wijzen dat vroege identi�catie zo vroeg 
mogelijk bij aankomst in het desbetre�ende land moet plaatsvinden en dat identi�catie in principe proactief moet zijn 
en goed moet worden onderbouwd. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat er duidelijke indicatoren moeten zijn op basis 
waarvan de situatie of de kwetsbaarheid van de persoon wordt beoordeeld. Ook moeten er heldere procedures zijn 
voor vervolgstappen indien een persoon een slachto�er van mensenhandel blijkt te zijn. Om de situatie van mogelijke 
slachto�ers onder nieuw aangekomen migranten en vluchtelingen adequaat te beoordelen, wordt algeheel benadrukt 
dat alle relevante partijen die mogelijk in aanraking komen met de nieuw aangekomen migranten en vluchtelingen, 
daartoe moeten worden opgeleid. Ook als de vroege identi�catie niet slaagt, is het van belang dat slachto�ers in een later 

11 Ook werd een keer verwezen naar het “voortbouwen op de ervaringen van mensen in het veld”.
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stadium alsnog als zodanig worden herkend. Sommigen wezen op identi�catie door meerdere stakeholders (zoals ngo’s, 
algemene dienstverleners, zorgverleners, migrantenorganisaties, arbeidsautoriteiten); anderen noemde vooral grenspolitie 
en eerstelijnspolitieagenten. 

Uitgaande van de input van de respondenten kunnen we vroege identi�catie omschrijven als een proces waarbij idea-
liter nadere afwegingen moeten worden gemaakt over wanneer het identi�catieproces moet plaatsvinden, evenals door 
wie, op basis van welke criteria en hoe het wordt verricht en wat de duur en het doel ervan zijn. De enquête bood de 
volgende richtlijnen:

• Wanneer: vanaf het eerste moment waarop dit mogelijk is na aankomst in het desbetre�ende land (land van 
bestemming of doorreisland).

• Duur: vroege identi�catie is niet noodzakelijkerwijs een eenstapsproces. Al vindt vroege identi�catie in het 
ideale geval zo vroeg mogelijk plaats nadat vermoedelijke slachto�ers van mensenhandel aankomen in het 
doorreis- of bestemmingsland, toch zou het nuttig zijn na te denken over manieren waarop slachto�ers die 
zich in eerste instantie niet melden, in een later stadium, wanneer ze genoeg vertrouwen hebben, alsnog 
contact kunnen opnemen met een opgeleid persoon (continue component). Personen die te maken hebben 
gehad met ernstige vormen van uitbuiting, zijn immers niet altijd direct bereid hun situatie te bespreken. Dit 
is vooral relevant voor professionals in de bestemmingslanden waar vluchtelingen/migranten van plan zijn 
langer te blijven (in tegenstelling tot doorreislanden).

• Waar: vroege identi�catie vindt bovenal plaats bij de punten van aankomst in het doorreis- of bestemmings-
land. Omdat vroege identi�catie wordt beschouwd als een continu proces (omdat het nu eenmaal enige tijd 
duurt voordat mogelijke slachto�ers zich melden), worden er ook andere plaatsen genoemd, waaronder opvang-
centra, ontmoetingsplaatsen van migrantenorganisaties en spreekkamers van adviseurs. Vroege identi�catie lukt 
eerder in een kalme en veilige omgeving. Gelet op de omstandigheden is dat echter niet altijd haalbaar.

• Door wie: die professionals die in eerste instantie in aanraking komen met nieuw aangekomen migranten 
en vluchtelingen, uiteenlopend van (grens)politie tot ngo’s en van zorgverleners en algemene dienstverleners 
tot migrantengemeenschappen. Het is van belang dat die mensen die (in het kader van hun beroep) het eerst 
in aanraking komen met nieuw aangekomen migranten en vluchtelingen, de vermoedelijke slachto�ers van 
mensenhandel vroegtijdig kunnen identi�ceren. Aangezien tal van verschillende professionals betrokken kun-
nen zijn, wordt de communicatie tussen deze stakeholders als cruciaal beschouwd.

• Op basis van: heldere procedures en indicatoren, al moeten dat wel hulpmiddelen zijn in het kader van 
bredere professionele expertise. 

• Hoe: informeel, proactief, respectvol, zonder tijdsdruk (voor zover mogelijk).

• Doel: vroege identi�catie is bovenal een voorlopige identi�catie (herkennen van signalen die erop kunnen 
duiden dat iemand een slachto�er van mensenhandel is), waarna personen worden doorverwezen voor ver-
dere (formele) identi�catie (en vervolgens bescherming en ondersteuning krijgen aangeboden). Het doel van 
vroege identi�catie is om mogelijke situaties van uitbuiting te herkennen, deze personen (nadat ze zijn door-
verwezen) te identi�ceren en hun, waar nodig, bescherming en ondersteuning toe te wijzen. 

• Trainingsbehoeften die door respondenten werden genoemd: kennis en capaciteit vergroten onder alle 
relevante professionals door middel van training, indicatoren en heldere procedures (hoe te signaleren, wat te doen).
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Stof tot nadenken

Sommige respondenten kwamen ook met discussiepunten voor de (inter)nationale platformen: 

• Omvat vroege identi� catie ook de identi� catie van potentiële slachto� ers die een groot risico lopen vanwe-
ge hun kwetsbaarheid om slachto� er van mensenhandel te worden in het land van bestemming, maar die nog 
geen slachto� er waren voordat ze in het land aankwamen?

• Wat te doen als er niet aan het doel van vroege identi� catie (herkenning en bescherming) kan worden vol-
daan? Wat te doen als er vroege identi� catie plaatsvindt, maar dit in de praktijk alleen dient om de persoon te 
registreren en er geen bescherming en ondersteuning worden geboden? Is vroege identi� catie dan nog in het 
voordeel van de nieuw aangekomen migranten/vluchtelingen of kan het onbedoelde gevolgen hebben (bijv. 
het blootleggen van een trauma zonder dat dit wordt behandeld)? 

• Moeten we niet eerder vroegtijdige bijstand en ondersteuning bieden aan alle kwetsbare personen, zodat we 
naderhand de slachto� ers van mensenhandel kunnen identi� ceren? Zo kan beter worden gezorgd dat zowel 
kwetsbare personen als personen die gevaar lopen op mensenhandel de bescherming en ondersteuning krij-
gen die ze nodig hebben. Dit draagt er weer toe bij dat mensenhandel wordt voorkomen, het vertrouwen 
wordt vergroot en mensen worden aangemoedigd hun verhaal te doen.   

2.3  Huidige screening en vroege identi� catie van nieuw aangekomen migranten en 
vluchtelingen

Van de 53 deelnemers aan de internationale enquête, gaven 33 ondervraagden aan dat migranten en vluchtelingen in 
hun land werden gescreend en geïdenti� ceerd (61,5%); tien gaven aan dat dit in hun land niet het geval was (19,25%). 
De resterende tien zeiden dat zij zich hier niet van bewust waren (19,25%). 

Een meerderheid van de respondenten (33) gaf aan dat (vroege) identi� catie deel uitmaakte van de bestaande formele 
procedure. Deze formele procedure wordt beschreven in het nationaal verwijzingsmechanisme (NVM) (20), in de ope-
rationele standaardprocedures (OSP’s) (12), in het nationaal actieplan (NAP) (9), in een overheidsbesluit (3) of als onder-
deel van interne procedures binnen een organisatie (3). Sommige ondervraagden verwezen onder de rubriek “Overig” 
naar afzonderlijke interne procedures of organisaties. Tien ondervraagden zeiden dat er geen formele procedure bestond 
en nog eens tien gaven aan zich daar in ieder geval niet bewust van te zijn.  
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gaven aan dat dit in hun land niet het geval was (19,25%). De resterende tien zeiden dat 
zij zich hier niet van bewust waren (19,25%). 

Een meerderheid van de respondenten (33) gaf aan dat (vroege) identificatie deel 
uitmaakte van de bestaande formele procedure. Deze formele procedure wordt beschreven 
in het nationaal verwijzingsmechanisme (NVM) (20), in de operationele 
standaardprocedures (OSP's) (12), in het nationaal actieplan (NAP) (9), in een 
overheidsbesluit (3) of als onderdeel van interne procedures binnen een organisatie (3). 
Sommige ondervraagden verwezen onder de rubriek “Overig” naar afzonderlijke interne 
procedures of organisaties. Tien ondervraagden zeiden dat er geen formele procedure 
bestond en nog eens tien gaven aan zich daar in ieder geval niet bewust van te zijn. 

De respondenten gaven meerdere redenen waarom er over het algemeen geen screening of 
vroege identificatie plaatsvindt van mogelijke slachtoffers van mensenhandel onder 
migranten en vluchtelingen in hun respectieve landen:

ü gebrek aan bewustzijn;

ü gebrek aan voldoende (diepgravende) kennis;

ü de grote instroom van migranten en vluchtelingen;

ü gebrek aan samenwerkingsmechanismen, vaardigheden en capaciteit;

ü niet verplicht, geen onderdeel van een (formele) procedure;

ü geen prioriteit;

ü gebrek aan politieke wil.

Op basis van het voorgaande zouden we kunnen zeggen dat de uitkomst in hoge mate 
afhankelijk is van de respondent en wat diens interpretatie is van het huidige mechanisme 
voor screening of vroege identificatie in zijn/haar land. Mogelijk zijn er dan procedures of 
specifieke identificatiediensten beschikbaar, maar is niet iedereen zich daar bewust van. 
Bovendien zijn er uiteenlopende opvattingen over welke beschikbare diensten kunnen 
worden opgevat als screening- of identificatieactiviteiten. En al wijzen sommige 
respondenten op het bestaan van screening- of identificatieactiviteiten, anderen geven dan 
weer aan dat deze nog altijd niet toereikend en allesomvattend zijn. Deze laatste groep 
antwoordt dan ontkennend op de vraag of er momenteel screening of vroege identificatie 
plaatsvindt. Belangrijker zijn de redenen waarom sommige deelnemers aangeven dat er 
momenteel geen screening of vroege identificatie plaatsvindt. Sommige van die redenen 
zijn te verhelpen (gebrek aan bewustzijn/kennis/samenwerking of gebrek aan 
mechanismen/vaardigheden). Andere zijn echter structureler van aard (gebrek aan 
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De respondenten gaven meerdere redenen waarom er over het algemeen geen screening of vroege identi� catie plaats-
vindt van mogelijke slachto� ers van mensenhandel onder migranten en vluchtelingen in hun respectieve landen:

• gebrek aan bewustzijn; 

• gebrek aan voldoende (diepgravende) kennis; 

• de grote instroom van migranten en vluchtelingen; 

• gebrek aan samenwerkingsmechanismen, vaardigheden en capaciteit; 

• niet verplicht, geen onderdeel van een (formele) procedure;

• geen prioriteit; 

• gebrek aan politieke wil.

(Vroege) identi� catie als onderdeel van een formele procedure
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Op basis van het voorgaande zouden we kunnen zeggen dat de uitkomst in hoge mate afhankelijk is van de respondent 
en wat diens interpretatie is van het huidige mechanisme voor screening of vroege identi� catie in zijn/haar land. Mo-
gelijk zijn er dan procedures of speci� eke identi� catiediensten beschikbaar, maar is niet iedereen zich daar bewust van. 
Bovendien zijn er uiteenlopende opvattingen over welke beschikbare diensten kunnen worden opgevat als screening- of 
identi� catieactiviteiten. En al wijzen sommige respondenten op het bestaan van screening- of identi� catieactiviteiten, 
anderen geven dan weer aan dat deze nog altijd niet toereikend en allesomvattend zijn. Deze laatste groep antwoordt 
dan ontkennend op de vraag of er momenteel screening of vroege identi� catie plaatsvindt. Belangrijker zijn de redenen 
waarom sommige deelnemers aangeven dat er momenteel geen screening of vroege identi� catie plaatsvindt. Sommige 
van die redenen zijn te verhelpen (gebrek aan bewustzijn/kennis/samenwerking of gebrek aan mechanismen/vaardig-
heden). Andere zijn echter structureler van aard (gebrek aan capaciteit) of hebben betrekking op het politieke klimaat 
van het desbetre� ende land (geen prioriteit, gebrek aan politieke wil). In dat geval is het moeilijker iets te veranderen of 
aan te pakken. Daarnaast zijn er ook externe factoren van invloed, zoals de toenemende migratiestromen.

Organisaties die betrokken zijn bij (vroege) identi� catie van vermoedelijke 
slachto� ers van mensenhandel

Diverse respondenten gaven aan dat er momenteel geen screening of vroege identi� catie plaatsvindt, maar gaven wel ant-
woord op de vraag welke organisaties er bij vroege identi� catie betrokken zijn. Wij gaan ervan uit dat zij bedoelden: “zou-
den betrokken moeten zijn”. Drie deelnemers gaven aan niet te weten welke organisaties er momenteel betrokken zijn.

Onderstaande tabel geeft aan welke stakeholders volgens de respondenten betrokken zijn (of zouden moeten zijn) bij 
de identi� catie:
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capaciteit) of hebben betrekking op het politieke klimaat van het desbetreffende land (geen 
prioriteit, gebrek aan politieke wil). In dat geval is het moeilijker iets te veranderen of aan 
te pakken. Daarnaast zijn er ook externe factoren van invloed, zoals de toenemende 
migratiestromen.

Organisaties die betrokken zijn bij (vroege) identificatie van vermoedelijke 
slachtoffers van mensenhandel

Diverse respondenten gaven aan dat er momenteel geen screening of vroege identificatie 
plaatsvindt, maar gaven wel antwoord op de vraag welke organisaties er bij vroege 
identificatie betrokken zijn. Wij gaan ervan uit dat zij bedoelden: “zouden betrokken 
moeten zijn”. Drie deelnemers gaven aan niet te weten welke organisaties er momenteel 
betrokken zijn.

Onderstaande tabel geeft aan welke stakeholders volgens de respondenten betrokken zijn 
(of zouden moeten zijn) bij de identificatie:

Zoals we kunnen zien in bovenstaande grafiek, noemen de respondenten als partijen die 
betrokken moeten zijn bij vroege identificatie, vooral immigratiediensten, grenspolitie, ngo's 
op het vlak van mensenhandelbestrijding, opvangcentra, wetshandhavingsinstanties en 
internationale organisaties. Daarnaast werden ook vluchtelingenorganisaties, 
zorginstellingen, arbeidsinstanties, consulaten en ambassades, rechtshulpmedewerkers en 
vakbonden genoemd. 

De stakeholders die werden genoemd onder de rubriek “Overig”, waren: 

ü lokale overheidsinstanties/gemeenten;

ü diensten voor kinderbescherming;

ü psychosociale hulpverleningsdiensten/centra voor maatschappelijk
welzijn/persoonlijke zorgverleners;

ü overige ngo's (ngo's die niet direct met slachtoffers van mensenhandel werken);

ü gespecialiseerde eenheden bij de politie;

ü vrijwilligers bij relevante organisaties;
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Zoals we kunnen zien in bovenstaande gra� ek, noemen de respondenten als partijen die betrokken moeten zijn bij 
vroege identi� catie, vooral immigratiediensten, grenspolitie, ngo’s op het vlak van mensenhandelbestrijding, opvangcen-
tra, wetshandhavingsinstanties en internationale organisaties. Daarnaast werden ook vluchtelingenorganisaties, zorgin-
stellingen, arbeidsinstanties, consulaten en ambassades, rechtshulpmedewerkers en vakbonden genoemd. 
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De stakeholders die werden genoemd onder de rubriek “Overig”, waren:  

• lokale overheidsinstanties/gemeenten;

• diensten voor kinderbescherming;

• psychosociale hulpverleningsdiensten/centra voor maatschappelijk welzijn/persoonlijke zorgverleners;

• overige ngo’s (ngo’s die niet direct met slachto�ers van mensenhandel werken);

• gespecialiseerde eenheden bij de politie;

• vrijwilligers bij relevante organisaties;

• publieke onderwijsinstellingen;

• het Nationaal comité voor de bestrijding van mensenhandel in Bulgarije. 

15% van de in totaal 53 respondenten die deze speci�eke vraag hebben beantwoord, gaf aan dat alle relevante partijen 
worden (of zouden moeten worden) betrokken, maar dat er overige belemmeringen bestaan voor een doelmatige scree-
ning/vroege identi�catie. Gebrek aan middelen (13%) en gebrek aan bewustzijn (87%) werden het vaakst genoemd.

Stof tot nadenken

Sommige respondenten kwamen ook met discussiepunten voor de (inter)nationale platformen: 

• Hoe moeten we omgaan met het vraagstuk wanneer er een gebrek aan politieke wil is om te zorgen voor scree-
ning of vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel onder onderdanen van derde landen? 

• Wat bedoelen we eigenlijk met “screenings- en identi�catieactiviteiten”? Wat zijn de criteria om te beoordelen 
of hier adequate procedures voor bestaan?

Conclusie

De meeste respondenten gaven aan dat identi�catie deel uitmaakt van de formele procedures. Dit is positief aangezien 
dit wordt gezien als een belangrijk aspect van vroege identi�catie. Het vertelt ons echter wel weinig over de relatie 
tussen formele indicatoren en de praktijksituatie van vroege identi�catie. Ook moet worden opgemerkt dat de ant-
woorden uiteenliepen omdat niet alle respondenten een onderscheid maakten tussen vroegtijdige en algemene identi-
�catieprocedures. De formele procedures die in de Europese landen van kracht zijn, zijn niet beoordeeld, evenmin als 
rol van eerstelijns functionarissen ten opzichte van de doelgroep van nieuw aangekomen migranten en vluchtelingen. 
Het verdient aanbeveling om de huidige nationale verwijzingsmechanismen (NVM’s), nationale actieplannen (NAP’s) 
en overige coördinatie- en doorverwijzingsmechanismen te evalueren en te controleren of vroege identi�catie van 
migranten en vluchtelingen daarin expliciet is opgenomen en of er speci�eke procedures zijn ingevoerd om de vroege 
identi�catie van nieuwe groepen migranten te verbeteren.  

Het is duidelijk dat over het algemeen de meer voor de hand liggende professionals (actief op het gebied van men-
senhandelbestrijding of de opvang van vluchtelingen/migranten) betrokken zijn bij vroege identi�catie en screening 
van mogelijke slachto�ers van mensenhandel. Daarbij gaat het om grenspolitie, immigratiediensten, wetshandhavings-
instanties, ngo’s op het gebied van mensenhandelbestrijding, opvangcentra en organisaties die zich met vluchtelingen 
bezighouden. Algemene dienstverleners en zorgverleners zijn in veel mindere mate betrokken, evenals veldwerkers en 
migrantenorganisaties, die wel van belang kunnen zijn voor vroege identi�catie. Daarnaast gaf een behoorlijk hoog 
percentage ondervraagden aan dat, ook al zijn momenteel alle belangrijke partijen betrokken, er toch een gebrek aan ca-
paciteit en middelen is, waardoor een doelmatige/allesomvattende screening en vroege identi�catie worden belemmerd. 
Dit blijft een punt van zorg en vraagt om aanhoudende training en bewustmaking, maar ook om voldoende politieke 
wil en prioriteitsstelling van het onderwerp om voldoende middelen toe te wijzen. In deze context wezen sommige 
respondenten ook op het belang van multistakeholderidenti�catie (met inbegrip van ngo’s) van mogelijke slachto�ers 
onder migranten en vluchtelingen.
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2.4  Toegankelijkheid van diensten voor geïdenti� ceerde slachto� ers onder aangeko-
men migranten en vluchtelingen

Ten aanzien van de vraag of er diensten beschikbaar zijn voor vermoedelijke en geïdenti� ceerde slachto� ers van men-
senhandel onder migranten en vluchtelingen die aankomen in de Europese Unie, moet worden opgemerkt dat de 
respondenten die aangaven dat er altijd diensten beschikbaar zijn, veelal voor de overheid werkten, terwijl directe dienst-
verleners vaak (veel) minder positief waren over de beschikbaarheid van diensten. 

Dat neemt niet weg dat het mogelijk is bepaalde trends vast te stellen met betrekking tot de beschikbaarheid van dien-
sten voor nieuw aangekomen migranten of vluchtelingen nadat ze zijn geïdenti� ceerd als mogelijke slachto� ers van 
mensenhandel. De respondenten gaven aan welke diensten over het algemeen werden geboden aan hen die geïdenti� -
ceerd waren als slachto� ers van mensenhandel en welke diensten minder makkelijk beschikbaar zijn. 
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2.4  Toegankelijkheid van diensten voor geïdentificeerde 
slachtoffers onder aangekomen migranten en vluchtelingen

Ten aanzien van de vraag of er diensten beschikbaar zijn voor vermoedelijke en 
geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel onder migranten en vluchtelingen die 
aankomen in de Europese Unie, moet worden opgemerkt dat de respondenten die aangaven 
dat er altijd diensten beschikbaar zijn, veelal voor de overheid werkten, terwijl directe 
dienstverleners vaak (veel) minder positief waren over de beschikbaarheid van diensten. 

Dat neemt niet weg dat het mogelijk is bepaalde trends vast te stellen met betrekking tot 
de beschikbaarheid van diensten voor nieuw aangekomen migranten of vluchtelingen nadat 
ze zijn geïdentificeerd als mogelijke slachtoffers van mensenhandel. De respondenten gaven 
aan welke diensten over het algemeen werden geboden aan hen die geïdentificeerd waren 
als slachtoffers van mensenhandel en welke diensten minder makkelijk beschikbaar zijn. 
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In 61% van de gevallen gaven respondenten aan dat informatie over rechten en plichten over het algemeen (vaak/altijd) 
beschikbaar is. Ook de beschikbaarheid van tijdelijke opvang/huisvesting lijkt goed geregeld (71% van de respondenten 
antwoordt vaak/altijd).
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In 61% van de gevallen gaven respondenten aan dat informatie over rechten en plichten 
over het algemeen (vaak/altijd) beschikbaar is. Ook de beschikbaarheid van tijdelijke 
opvang/huisvesting lijkt goed geregeld (71% van de respondenten antwoordt vaak/altijd).

Aan de beschikbaarheid van in het bijzonder psychische/traumahulpverlening zou meer 
aandacht moeten worden besteed – een probleem dat ook tijdens de verificatiegesprekken 
als belangrijk knelpunt werd aangeduid. Al lijkt directe medische zorg over het algemeen 
beschikbaar te zijn (68% van de respondenten antwoordt met vaak of altijd), psychische en 
traumahulpverlening is een stuk minder beschikbaar (slechts 46% van de respondenten 
antwoordt met vaak of altijd). Toch is voor deze groep juist deze vorm van hulpverlening zo 
belangrijk. 
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Aan de beschikbaarheid van in het bijzonder psychische/traumahulpverlening zou meer aandacht moeten worden be-
steed – een probleem dat ook tijdens de veri� catiegesprekken als belangrijk knelpunt werd aangeduid. Al lijkt directe 
medische zorg over het algemeen beschikbaar te zijn (68% van de respondenten antwoordt met vaak of altijd), psychi-
sche en traumahulpverlening is een stuk minder beschikbaar (slechts 46% van de respondenten antwoordt met vaak of 
altijd). Toch is voor deze groep juist deze vorm van hulpverlening zo belangrijk. 
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Rechtshulp lijkt op grond van de antwoorden redelijk beschikbaar (59%), al is het een 
internationale plicht om slachtoffers van mensenhandel altijd dergelijke hulp te bieden en is 
er dus altijd nog behoorlijke ruimte voor verbetering. 

Er moet nog een hoop gebeuren op het gebied van hulp bij het opbouwen van een nieuw 
leven na een situatie van uitbuiting. Voor veel slachtoffers van mensenhandel is 
ondersteuning op langere termijn, incl. toegang tot beroepsonderwijs om nieuwe 
vaardigheden op te bouwen, nog altijd niet beschikbaar (slechts 46% van de respondenten 
gaf aan dat dit vaak of altijd beschikbaar was). 
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Rechtshulp lijkt op grond van de antwoorden redelijk beschikbaar (59%), al is het een internationale plicht om slacht-
o� ers van mensenhandel altijd dergelijke hulp te bieden en is er dus altijd nog behoorlijke ruimte voor verbetering. 
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Er moet nog een hoop gebeuren op het gebied van hulp bij het opbouwen van een nieuw leven na een situatie van 
uitbuiting. Voor veel slachto� ers van mensenhandel is ondersteuning op langere termijn, incl. toegang tot beroepsonder-
wijs om nieuwe vaardigheden op te bouwen, nog altijd niet beschikbaar (slechts 46% van de respondenten gaf aan dat 
dit vaak of altijd beschikbaar was).  



Hoofdstuk 2 - Het Europees niveau 25

2.5  Knelpunten met betrekking tot vroege identi� catie
Veruit de belangrijkste knelpunten die door de respondenten worden genoemd, betre� en het gebrek aan kennis en het 
gebrek aan capaciteit van de relevante stakeholders. Gebrek aan kennis kan waarschijnlijk nog wel worden aangepakt 
door trainingsprogramma’s te ontwikkelen en in te voeren. Gebrek aan capaciteit is echter een structureler probleem, 
dat op een andere manier moet worden aangepakt. Bovendien is het zonder capaciteit moeilijk om de vereiste kennis 
op te waarderen. Daardoor ontstaat een vicieuze cirkel.
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2.5  Knelpunten met betrekking tot vroege identificatie 

Veruit de belangrijkste knelpunten die door de respondenten worden genoemd, betreffen 
het gebrek aan kennis en het gebrek aan capaciteit van de relevante stakeholders. Gebrek 
aan kennis kan waarschijnlijk nog wel worden aangepakt door trainingsprogramma's te 
ontwikkelen en in te voeren. Gebrek aan capaciteit is echter een structureler probleem, dat 
op een andere manier moet worden aangepakt. Bovendien is het zonder capaciteit moeilijk 
om de vereiste kennis op te waarderen. Daardoor ontstaat een vicieuze cirkel.

De door de respondenten genoemde knelpunten kunnen als volgt worden gegroepeerd:

Vanuit het gezichtspunt van het slachtoffer

ü Angst om een getuigenverklaring af te leggen als gevolg van de bedreigingen aan
het adres van familieleden en henzelf.

ü Twijfels over de voordelen van de status van slachtoffer.

ü Algeheel gebrek aan vertrouwen in autoriteiten, geïnstrueerd om geen informatie
bloot te geven.

ü Gebrek aan zelfidentificatie – migranten zien zichzelf vaak niet als slachtoffer.

Politiek engagement

ü Algehele politieke houding jegens ingezetenen van derde landen; vijandige houding
van relevante stakeholders jegens migranten en vluchtelingen.

ü Gebrek aan politieke wil/gebrek aan prioriteitstelling.

ü Het aanhoudende debat over migratiekwesties, bijv. over toegang tot rechten voor
migranten zonder papieren. Het feit dat migranten zonder papieren worden
teruggestuurd naar hun land van herkomst zonder rekening te houden met hun
specifieke situatie (hetgeen bij veel overheidsinstellingen een leidend werkbeginsel
is).
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De door de respondenten genoemde knelpunten kunnen als volgt worden gegroepeerd:  

Vanuit het gezichtspunt van het slachto� er

• Angst om een getuigenverklaring af te leggen als gevolg van de bedreigingen aan het adres van familieleden 
en henzelf.

• Twijfels over de voordelen van de status van slachto� er.

• Algeheel gebrek aan vertrouwen in autoriteiten, geïnstrueerd om geen informatie bloot te geven. 

• Gebrek aan zel� denti� catie – migranten zien zichzelf vaak niet als slachto� er.

Politiek engagement

• Algehele politieke houding jegens ingezetenen van derde landen; vijandige houding van relevante stakeholders 
jegens migranten en vluchtelingen.

• Gebrek aan politieke wil/gebrek aan prioriteitstelling.

• Het aanhoudende debat over migratiekwesties, bijv. over toegang tot rechten voor migranten zonder papieren. 
Het feit dat migranten zonder papieren worden teruggestuurd naar hun land van herkomst zonder rekening te 
houden met hun speci� eke situatie (hetgeen bij veel overheidsinstellingen een leidend werkbeginsel is).

• Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, is het systeem voor identi� catie van en hulp aan slachto� ers 
van mensenhandel in veel gevallen nog niet (volledig) uitgebreid tot migranten en vluchtelingen. Dit laatste 
is het gevolg van het politieke klimaat in veel Europese landen, zelfs al functioneert het nationale doorver-
wijzingsmechanisme voor binnenlandse slachto� ers van mensenhandel en is het verankerd in Europees en 
internationaal recht.
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Juridische situatie 

• De asielaanvraagprocedure en de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel zijn afzonderlijke procedures, 
die worden verricht door verschillende autoriteiten die vaak weinig of geen onderling contact hebben.  

• Huisvesting in vluchtelingencentra is alleen beschikbaar voor asielzoekers. Zodra slachto�ers van mensenhan-
del zijn geïdenti�ceerd in een opvang- of asielcentrum, kunnen zij niet langer blijven vanwege het feit dat zij 
als vermoedelijk slachto�er van mensenhandel, niet als vluchteling een voorlopige verblijfsvergunning krijgen. 

• Onzekerheid over de asielprocedure en het risico van een gedwongen terugkeer naar het land van eerste bin-
nenkomst op grond van het Verdrag van Dublin.

• Ontbreken van de term “slachto�er van mensenhandel” in sommige nationale wetgevingen. 

• Gevallen waarin de uitbuiting niet heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van een land, of gevallen die buiten 
de werkingssfeer van de nationale wetgeving of jurisdictie vallen. 

Kennis en capaciteit stakeholders  Een Nederlandse respondent gaf uitleg 
over de verschillende knelpunten die hierbij 
optreden: “Hoe moet je, met het oog op de 
Nederlandse rechtspraak, reageren in geval-
len van mensenhandel waarbij de uitbuiting 
heeft plaatsgevonden buiten Nederland, 
tijdens de reis? Het is maar de vraag of deze 
gevallen worden opgepakt door de Neder-
landse rechtsvervolging. De capaciteit van 
onderzoekseenheden is beperkt; er bestaat 
een risico op ‘cherry picking’. Immigratieau-
toriteiten worden opgeleid om signalen van 
mensenhandel op te pikken. Dit is ook het 
geval voor de militaire politie of grenspolitie. 
Potentiële slachto�ers zijn zich echter niet 
altijd bewust van hun mogelijke status als 
slachto�er van mensenhandel. Slachto�ers 
worden soms geïnstrueerd bepaalde details 
met betrekking tot hun reisplannen naar of 
werkplannen voor Nederland niet bloot te 
geven. Ze hebben hun eigen ervaringen met 
betrekking tot autoriteiten. Dit beïnvloedt 
de mate waarin zij de Nederlandse autori-
teiten vertrouwen. We hebben geen inzicht 
in hoe vaak identi�catie door de autoriteiten 
werkelijk plaatsvindt.”

• Stakeholders zoals immigratiediensten, zorgaanbieders en 
niet-gespecialiseerde ngo’s en internationale organisaties be-
schikken over onvoldoende kennis van de identi�catie van 
slachto�ers en er is geen opleiding hiervoor.

• Gebrek aan adequate communicatie tussen stakeholders. Lage 
mate van samenwerking met instellingen aan de grens.

• Beperkte capaciteit van de (grens)politie, immigratiediensten 
en zorgaanbieders.

• De politie ziet vaak wel signalen van aanranding, maar niet 
van mensenhandel, of zij identi�ceert mensenhandel ten be-
hoeve van arbeidsuitbuiting als schending van het arbeids-
recht. Ook worden situaties die zich voordoen tijdens de reis 
van het land van herkomst naar het land van bestemming 
vaak over het hoofd gezien. Het is immers lastig voor de po-
litie om onderzoek te doen naar dit soort zaken en deze wor-
den daarom bij voorbaat weggewoven.

• Al zijn gespecialiseerde ngo’s en internationale organisaties 
actief betrokken bij de identi�catie van (mogelijke) slachtof-
fers en verwijzen zij hun zaken door naar de passende autori-
teiten, het ontbreekt die autoriteiten dan vaak aan capaciteit. 
De in de OSP’s beoogde activiteiten kunnen dan in de prak-
tijk niet worden uitgevoerd.

Gegevensverzameling en informatie-uitwisseling 

• (Gebrek aan) gegevensverzameling, goede samenwerking en informatie-uitwisseling onder de verschillende 
instellingen en stakeholders.

• Gegevensuitwisseling is gecompliceerd met het oog op de restrictieve internationale wetgeving inzake gege-
vensbescherming.

2.6 Knelpunten met betrekking tot bescherming van (geïdenti�ceerde) slachto�ers 
van mensenhandel

Diverse respondenten hebben aangegeven dat er tot nu toe in hun land onder nieuw aangekomen migranten en vluch-
telingen weinig gevallen van mensenhandel zijn geconstateerd. Als gevolg daarvan hebben ze vooralsnog weinig ervaring 
met deze nieuwe groepen. Een andere respondent zei dat “er weinig publieke informatie of toegang van ngo’s tot migranten-
groepen is en dat er weinig informatie beschikbaar is over waar zij zich bevinden, wat hun behoeften zijn en hoe de diensten aan hen 
kunnen worden aangeboden”. Een Bulgaarse respondent wees op het volgende: “Het zou ongegrond zijn om te beweren dat er 
geen slachto�ers van mensenhandel onder migranten en vluchtelingen in Bulgarije zijn, enkel en alleen omdat we niets doen om hen 
te identi�ceren.” 
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De respondenten wezen op de volgende belangrijke belemmeringen voor de bescherming van slachto�ers van mensen-
handel zodra deze zijn geïdenti�ceerd:

• Er is geen duidelijkheid over de taken en de voorziening van zorg en ondersteuning aan slachto�ers die deel 
uit blijven maken van de asielprocedure, met name nadat het slachto�er de vluchtelingenstatus heeft verkregen.

• Verblijfsvergunningen worden vaak ingehouden vanwege een gebrek aan vooronderzoek of omdat het slacht-
o�er niet als kwetsbaar genoeg wordt beschouwd om een verblijfsvergunning te krijgen. Deze slachto�ers 
worden dan vaak teruggestuurd zonder dat er rekening wordt gehouden met het risico van hernieuwde men-
senhandel.

• Gebrek aan �nanciële middelen en diensten, bijv. psychosociale ondersteuning12, of gebrek aan professionele 
rechtshulp en opvangcentra.

• Gebrek aan deskundigen (adviseurs, medisch personeel etc.) en/of opgeleid personeel13.

• Migrantengemeenschappen en zelforganisaties voor migranten zijn niet voldoende geïnformeerd over het 
probleem van mensenhandel en kunnen daarom geen adequate steun bieden.

• Tot slot gaven diverse respondenten aan dat bescherming van slachto�ers uit derde landen in het geheel niet 
werd geboden omdat het nationaal verwijzingsmechanisme in hun land in de praktijk niet is uitgebreid tot 
migranten.  

2.7 Knelpunten met betrekking tot veilige terugkeer en re-integratie
Op onze vraag naar de belangrijkste knelpunten met betrekking tot de veilige terugkeer en re-integratie van slachto�ers 
van mensenhandel, antwoordden de respondenten het volgende:  

• Als gevolg van de versnelde asielprocedures voor personen uit zogeheten “veilige derde landen” is de iden-
ti�catie van slachto�ers van mensenhandel erg moeilijk. Dit kan leiden tot situaties waarin een persoon niet 
wordt herkend als slachto�er en bijna direct wordt teruggestuurd naar het land van herkomst, zonder de kans 
te hebben gehad gebruik te maken van bescherming en/of een terugkeerprogramma.

• Geïdenti�ceerde slachto�ers van mensenhandel die asiel hebben aangevraagd, kunnen op grond van de Du-
blinverordening14 gedwongen worden terug te keren naar de EU-lidstaat van eerste aankomst. In dat geval 
wordt geen bescherming meer geboden en kunnen een veilige terugkeer en re-integratie worden belem-
merd.

• De kwaliteit van re-integratie bij terugkeer hangt grotendeels af van de mogelijkheden van de partners en de 
lokale ondersteuningsstructuur die in het land van herkomst aanwezig is. Als er geen infrastructuur aanwezig 
is, kunnen veilige terugkeer en re-integratie niet worden gewaarborgd.

• Bij organisaties in de landen van bestemming is een gebrek aan capaciteit en kennis met betrekking tot vei-
lige terugkeer en re-integratie. Maatschappelijk werkers vinden het lastig in te schatten of de angst van de 
cliënt om terug te keren realistisch is of niet, en vinden het moeilijk om met de cliënt diens terugkeer te 
bespreken. Ook is er op dit vlak sprake van een gebrek aan coördinatie tussen overheidsinstanties en interna-
tionale organisaties. 

• Slachto�ers willen liever niet terugkeren omdat zij hun land van herkomst omwille van economische redenen 
hebben verlaten, bijv. om geld te verdienen voor hun gezin. Het enorme verschil in welvaart en veiligheid tus-
sen landen in de EU en de thuislanden van slachto�ers blijft een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op mi-
granten om naar Europa te komen, en vormt eveneens een obstakel voor slachto�ers om terug te keren.

12 Gebrek aan psychische en traumahulp heeft vaak te maken met wachtlijsten. Beroepsopleiding en monitoring na terugkeer maken niet deel uit van de formele 

procedures en/of worden in de praktijk niet geboden.

13 Ngo’s en opvangcentra gaven aan dat zij vaak niet over de nodige mankracht beschikken om aan deze mensen in nood ondersteuning te bieden (taalbarrières etc.).

14 De Dublinverordening (Verordening nr. 604/2013, soms ook wel aangeduid als Dublinverordening III en voorheen Dublinverordening II en de Dublin-

Conventie) is een EU-verordening waarin wordt bepaald welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor het beoordelen van de asielaanvraag van een asielzoeker. 

De Dublinverordening is erop gericht dat “snel [kan] worden vastgesteld welke lidstaat verantwoordelijk is [voor een asielverzoek]” en voorziet in regels voor de 

overdracht van een asielzoeker aan die lidstaat. Doorgaans is de verantwoordelijke lidstaat het land waar de asielzoeker de EU is binnengekomen.
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• Slachto�ers willen om meerdere redenen liever niet worden geïdenti�ceerd. Zij vrezen mogelijke con�icten 
met en uitsluiting van hun gemeenschap. Ook zijn ze bang dat identi�catie zorgt voor vertraging of andere 
belemmeringen voor hun doorreis naar het gewenste land van bestemming. Tot slot – en dit moet niet wor-
den onderschat – kan het gebeuren dat geweld om culturele redenen wordt gebagatelliseerd en/of genegeerd. 
Slachto�ers van mensenhandel hebben tijd en psychische hulp nodig om de vervolgstappen te overwegen 
en/of veilige terugkeer en re-integratie te regelen. Vaak is de ondersteuning hiervoor niet aanwezig of is er 
niet voldoende tijd. 

• Overheden in de landen van bestemming nemen de formele verantwoordelijkheid voor de zorg van het 
slachto�er op zich zolang deze zich in het land bevindt, maar dragen direct na terugkeer van het slachto�er 
deze verantwoordelijkheid over aan het land van herkomst. Als gevolg daarvan aanvaarden ze geen verant-
woordelijkheid voor de duurzame re-integratie van het slachto�er na diens terugkeer.

• Er zijn slechts een paar hulpprogramma’s die �nanciële steun bieden. De bestaande programma’s zijn bijna 
altijd projectgebaseerd en derhalve niet permanent. Financiële steun is over het algemeen ook altijd beperkt 
qua tijd en vaak niet genoeg voor duurzame re-integratie. 

• In veel gevallen is het risico dat mensen opnieuw het slachto�er worden van mensenhandel, aanzienlijk. Ze 
zijn immers nog even kwetsbaar. Ook hebben slachto�ers niet altijd behoefte aan ondersteuning van de au-
toriteiten bij hun terugkeer. Vaak verbreken ze kort na hun terugkeer de banden met de hulporganisaties en/
of autoriteiten.

• Sommige slachto�ers willen zo snel mogelijk terugkeren, waardoor het moeilijk is om voorafgaand aan het 
vertrek een grondige risicobeoordeling te verrichten. Ook krijgen zij in sommige gevallen het advies zich 
in een andere plaats in hun thuisland te vestigen en/of naar een opvangcentrum te gaan. In de praktijk slaat 
het slachto�er dit advies vaak in de wind en wil deze terugkeren naar diens familie of oorspronkelijke woon-
plaats. Daarom kunnen de veiligheid en de bijstand bij re-integratie van het slachto�er bij terugkeer niet 
altijd worden gewaarborgd. 

• Tot slot stelde een aantal respondenten de volgende vragen: “Wat is een ‘veilige’ terugkeer en wanneer is te-
rugkeer ‘vrijwillig’? Welke opties zijn er voor slachto�ers waarvan de aanvraag al in een vroeg stadium werd 
afgewezen?”

Wat de voorgaande vraag betreft: het land van bestemming en het land van herkomst moeten zorgen voor een veilige 
terugkeer. In deze context werd met name gewezen op de samenwerking tussen ngo’s (in het land van bestemming en 
het land van herkomst) voor directe hulp aan slachto�ers, maar ook op samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties 
(in het land van bestemming en het land van herkomst) teneinde de veiligheidssituatie goed te kunnen beoordelen. Er 
werd groot belang gehecht aan een lijst met contactpersonen van relevante overheidsinstanties en ngo’s in verschillende 
landen. Deze zouden kunnen helpen bij de terugkeer en re-integratie. Hier zou de sociale kaart die in het kader van 
Safe! is ontwikkeld, een bijdrage kunnen leveren.

Verder werd genoemd dat er voor een veilige en adequate terugkeer een toegespitste, op maat gemaakte aanpak vereist 
is. Daarom moeten er, afhankelijk van de situatie, telkens andere organisaties worden betrokken. Overige organisaties 
die bij terugkeer moeten worden betrokken, zijn volgens de respondenten vooral overheidsinstanties, zoals de immigra-
tie- en asieldiensten, de sociale diensten, welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen voor beroepsopleidingen van het 
desbetre�ende land.

Verder werd aangegeven dat de Europese Commissie zou kunnen bijdragen door de samenwerking tussen landen te 
institutionaliseren. Ook werd in deze context het belang van internationale organisaties zoals IOM en UNHCR on-
derstreept.

Tot slot werd erop gewezen dat het van belang is om voor alle landen een o�cieel samenwerkingsmodel te hebben. 
Dit zou terugkeer en re-integratie vergemakkelijken. Daarnaast werd nog meerdere keren benadrukt dat succesvolle 
terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel in hoge mate afhangen van toereikende middelen, zowel 
in het land van bestemming als in het land van herkomst. In deze context blijft het een enorm probleem dat terugkeer-
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programma’s in het land van bestemming altijd tijdelijk ge�nancierd worden en dat de middelen beperkt zijn, terwijl 
de meeste landen van herkomst niet over toereikende middelen beschikken om teruggekeerde burgers te helpen bij het 
opnieuw opbouwen van hun levens. Dit probleem zou kunnen worden verholpen door permanente terugkeerprogram-
ma’s met voldoende middelen.

2.8 Slotopmerkingen
Er moeten nog een paar laatste opmerkingen over vroege identi�catie en veilige toekomst worden gemaakt. Zoals veel 
respondenten aangaven, kunnen deze processen niet geïsoleerd worden beschouwd. Alles functioneert in een speci�ek 
maatschappelijk en politiek klimaat. Diverse respondenten wezen erop dat het huidige maatschappelijke en politieke 
klimaat in sommige Europese landen, dat wordt gekenmerkt door een toename van populistisch nationalisme, antimi-
grantenpropaganda en xenofobie, een obstakel vormt voor vroege identi�catie en veilige terugkeer van slachto�ers van 
mensenhandel. 

Er is behoefte aan meer bewustzijn van en grotere ontvankelijkheid voor slachto�ers van mensenhandel. De meeste 
mensen zijn weinig ontvankelijk voor de problemen van identi�catie, ondersteuning en re-integratie van slachto�ers. 
Speciale aandacht moet uitgaan naar de situatie van minderjarigen. 

Tot slot is het met betrekking tot vroege identi�catie belangrijk om kritisch te blijven: het uiteindelijke doel moet wel 
de bescherming van kwetsbare personen blijven. Het is belangrijk te pleiten voor vroegtijdige ondersteuning, en niet 
alleen voor vroege identi�catie, aangezien identi�catie niet zonder meer betekent dat het vermoedelijke slachto�er ook 
echt bescherming krijgt aangeboden. Als aan de belangrijkste humanitaire behoeften van mensen wordt voldaan, kan 
men ook beginnen met het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Binnen dit proces moeten vermoedelijke slachto�ers 
de nodige voorlichting en ondersteuning krijgen. Dit zal dan uiteindelijk moeten leiden tot formele identi�catie van 
slachto�ers van mensenhandel of kwetsbare mensen die een verhoogd risico lopen.
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Hoofdstuk 3 De trainingsprogramma’s Vroege 
identi�catie en Safe Future, Safe Return  

Dit hoofdstuk bevat een praktische handleiding voor hoe u uw eigen 
trainingsprogramma’s Vroege identi�catie en/of Safe Future, Safe Return kunt 
ontwikkelen en uitvoeren. Eerst bieden we wat achtergrondinformatie over de 
onderliggende interactieve trainingsmethodiek. Daarna volgt een gedetailleerde 
beschrijving van hoe u een eigen trainingsprogramma kunt ontwikkelen en 
welke oefeningen u daarbij kunt gebruiken. 
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3.1 Inleiding
Zoals reeds beschreven in het inleidende hoofdstuk van dit rapport, borduren de trainingsprogramma’s van Safe! voort 
op waardevolle bestaande instrumenten zoals het Handboek eerstelijns signalering van slachto�ers van mensenhandel in Europa
van Euro TrafGuID15 en de Safe Future Methodiek voor veilige terugkeer en re-integratie16.

De praktische handleidingen van Euro TrafGuID werden in 2012/2013 ontwikkeld in het kader van het project “De-
velopment of Common Guidelines and Procedures for the Identi�cation of Victims of Tra�cking” (Ontwikkeling van 
gemeenschappelijke richtlijnen en procedures voor de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel) door project-
partners in Bulgarije, Griekenland, Spanje, Roemenië, Frankrijk en Nederland. Het project werd uitgevoerd onder 
leiding van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. De handleidingen bieden heldere de�nities en een praktische 
omschrijving van de verschillende vormen van mensenhandel (seksuele, arbeids- en criminele uitbuiting), verwijzen 
naar professionele groepen die kunnen worden betrokken bij vroege identi�catie en wijzen op tekenen die op een 
situatie van mensenhandel kunnen duiden.

15 De praktische handleidingen van Euro TrafGuID zijn te vinden op (onder andere): https://ec.europa.eu/anti-tra�cking/sites/antitra�cking/�les/ro_common_

guidelines.pdf

16 De Safe Future Methodiek en overige resultaten van de Safe Return-projecten zijn online verkrijgbaar op (onder andere): http://lastradainternational.org/

lsidocs/3086-Safe_Future_Methodology.pdf en https://www.comensha.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-uit-over-resultaten-safe-return. 

Een gespecialiseerde vervolgmethodiek met betrekking tot de positie van kinderen is te vinden op (onder andere): https://www.comensha.nl/artikel/detail/

engelse-versie-safe-future-methodiek-inzake-kinderen 
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De Safe Future Methodiek voorziet professionals van middelen om direct vanaf het begin van het verblijf in het opvang-
centrum of bij de ambulante hulp met slachto�ers van mensenhandel en hun kinderen over hun toekomst te praten, 
met inbegrip van de optie van een veilige terugkeer en re-integratie. Bij een vroegtijdige interventie verblijft de cliënt 
meestal nog legaal in het land van bestemming. Zowel de cliënt als diens maatschappelijk werker heeft dan nog tijd om 
alle opties en consequenties af te wegen. Als een cliënt besluit terug te keren naar het land van herkomst, kunnen er 
voorbereidingen worden getro�en om te zorgen dat de terugkeer veilig en de re-integratie duurzaam is. Cliënten die er-
voor kiezen terug te keren, worden actief doorverwezen naar hulporganisaties in hun land van herkomst. Samenwerking 
tussen de diverse stakeholders en risicobeoordelingen staat daarbij centraal. De Safe Future Methodiek is daarnaast bedoeld 
om de kloof te dichten tussen organisaties die gericht zijn op opvang en organisaties die gericht zijn op terugkeer, zowel 
in het land van bestemming als in dat van herkomst van de cliënt. 

De Safe Future Methodiek is gemeenschappelijke eigendom van de partners en werd met succes ontwikkeld en uitgevoerd 
in 2013/2014 als onderdeel van het Safe Return-project in Nederland, Bulgarije en Nigeria. Hierbij zijn meer dan 400 
cliënten begeleid. Het werd beschouwd als doorbraak omdat het slachto�ers van mensenhandel een nieuw perspectief 
biedt en hulpverleners handvaten geeft om een zeer gevoelig thema bespreekbaar te maken op een op rechten geba-
seerde wijze. Binnen Nederland wordt de methodiek ook toegepast op andere kwetsbare groepen, zoals slachto�ers van 
huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning, ongedocumenteerde migranten en asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn. 

In bovengenoemde eerdere projecten werd echter niet voorzien in een trainingsprogramma voor bij de Safe Future Me-
thodiek en de praktische handleidingen van Euro TrafGuID. Deze omissie is door Safe! goedgemaakt: voor beide uiterst 
waardevolle instrumenten zijn nu professionele trainingsprogramma’s ontwikkeld.

3.2 Trainingsmethodiek

Zowel de training Vroege identi�catie als de training Safe Future, Safe Return is ontwikkeld en uitgevoerd door professi-
onals die werkzaam zijn in het veld. Hierdoor is een praktische aanpak gewaarborgd en heeft de enorme ervaring die 
deze professionals meebrengen vanuit hun dagelijks werk met slachto�ers van mensenhandel, een plaats gekregen in de 
trainingsprogramma’s. Ook zijn de trainingsmodulen in de loop van het project aangepast op basis van de praktijkerva-
ringen die zijn opgedaan op de nationale platformen in Nederland, Bulgarije/Noord-Macedonië en Hongarije en op 
het Internationaal Platform in Bulgarije. Een van de partners van Safe!, FairWork, die over een professionele trainerspoot 
beschikt, was de belangrijkste specialist bij de ontwikkeling en uitvoering van de trainingsmodulen. Daarbij kregen zij 
ondersteuning van een trainerspool van maatschappelijk werkers en overige professionals van HVO-Querido, Huma-
nitas, IOM Nederland en CoMensha.

De resultaten van de ontwikkeling van deze trainingen worden beschreven in dit hoofdstuk. Zo kunnen ook andere 
professionals en organisaties uit geheel Europa gebruikmaken van deze trainingsmodulen, mits zij daarbij verwijzen naar 
het Safe! project en de donoren van het project. Elk nieuw trainingsprogramma moet worden toegespitst op en aange-
past aan de speci�eke behoeften van de deelnemers en de omstandigheden in een speci�ek land of bij een speci�eke 
organisatie. Toch zijn er ook algemene richtlijnen, oefeningen en tips die universeel kunnen worden toegepast. In de 
beschrijving van de trainingsprogramma’s hierna zullen wij ons daar met name op richten. Elke paragraaf begint met 
een beschrijving van de trainingsdoelen, gevolgd door een voorbeeldtrainingsprogramma en een beschrijving van de 
trainingsoefeningen.

Behalve de speci�eke expertise van trainers op het gebied van mensenhandel zijn de programma’s ook gebaseerd op 
de trainingsmethodiek van Karin de Galan, een toonaangevende ontwikkelaar van praktische trainingen in Nederland. 
Haar praktische benadering voor het trainen van professionals vormde een van de inspiratiebronnen voor de voor Safe! 
ontwikkelde trainingsmodulen. De trainingen van Safe! zijn dan ook zeer interactief en motiverend, en bevatten tal van 
praktische oefeningen en werkmethoden. Meer informatie over de trainingsmethoden van Karin de Galan is te vinden 
op de website www.schoolvoortraining.nl. 
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Opzet van de trainingen
De opzet van de trainingen was informeel. Er waren geen tafels met deelnemers die daar om heen zitten, maar een 
kring van stoelen met de trainers in het midden. Het maximumaantal deelnemers bedroeg 20, maar zou in principe niet 
meer dan 15 moeten zijn. Op deze manier was het mogelijk om een optimale leeromgeving te creëren met voldoende 
mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen. Deelnemers werden gestimuleerd te werken in kleine groepjes, in plaats 
van voortdurend in een plenaire samenstelling. Ook werden ze aangemoedigd om hun eigen dagelijkse praktijk als basis 
voor de training te gebruiken. Hierdoor werd een optimale actieve participatie gestimuleerd van iedereen die bij de 
training betrokken was. Tijdens de trainingen werden hulpmiddelen uit de praktische handleidingen van Euro TrafGuID 
en de Safe Future Methodiek verduidelijkt, mede aan de hand van praktische oefeningen. De werkmethoden liepen 
behoorlijk uiteen: van het stimuleren van discussie tot het toepassen van een quiz of videomateriaal, het ontwikkelen 
van een stappenplan en tal van andere praktische middelen die direct in de dagelijks praktijk kunnen worden ingezet. 

Aan het begin van elke training gaven de trainers ook duidelijk aan wat de deelnemers tijdens de training konden 
verwachten: welke aspecten aan bod zouden komen en welke niet. Zo werden misverstanden over het bereik van de 
training vermeden. Als deelnemers aangaven dat ze behoefte hadden aan aanvullende training, werd uitgelegd dat dit niet 
kon worden opgenomen in de huidige training, maar dat dit wellicht zou kunnen worden behandeld in een toekomstige 
training. Ook werd er ruim aandacht besteed aan het creëren van een veilige sfeer waarin alle deelnemers actief konden 
meedoen en er een optimaal persoonlijk leerproces ontstond. Alle trainingen werden afgesloten met een uitreikingce-
remonie, waarbij aan alle deelnemers een trainingscerti�caat werd overhandigd. 

3.3 Het trainingsprogramma Vroege identi�catie van slachto�ers van 
mensenhandel

3.3.1 Doelgroep
Het trainingsprogramma Vroege identi�catie was gericht op professionals van (i)go’s en ngo’s die in aanraking komen 
met (mogelijke) slachto�ers van mensenhandel onder nieuw aangekomen vluchtelingen en migranten. 

3.3.2 Trainingsdoelen
De doelstellingen voor de training inzake vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel kunnen als volgt wor-
den gede�nieerd.

Aan het eind van de training weten de deelnemers:

• wat mensenhandel is;

• het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel; 

• het verschil tussen seksuele, arbeids- en criminele uitbuiting;

• wat de signalen zijn van elke vorm van uitbuiting;

• dat de signalen vaak subtiel en moeilijk waarneembaar zijn;

• dat er verschillende signalen kunnen worden waargenomen, afhankelijk van de professionele achtergrond van 
de deelnemer. 

Daarnaast zijn de deelnemers in staat om (op basis van het stappenplan):

• speci�eke vervolgvragen te stellen op basis van de eerste signalen van mensenhandel; 

• een beoordeling te maken of de persoon in kwestie moet worden doorverwezen voor nadere hulpverlening of 
niet, en of er andere stappen moeten worden genomen;

• op de juiste manier door te verwijzen naar hulpdiensten.
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3.3.3 Voorbeeldtrainingsprogramma
Een eendaags trainingsprogramma (9.30 - 16.30 uur) inzake vroege identi�catie kan als volgt worden ingedeeld:

Tijd Trainingscomponent Uitwerking training Trainingsattributen

09:30  Inleiding

-Begin met een kort voorbeeld

- Geef uitleg bij de doelen van de trai-
ning van die dag

- Geef uitleg bij de planning

- Geef een korte introductie van uzelf 
als trainer

- Korte oefening om elkaar te leren 
kennen

Flip-over, blad 1: Trainingsdoelen

Flip-over, blad 2: Trainingspro-
gramma

Hand-out: Handboek eerstelijns 
signalering (Euro TrafGuID)

09:45

Opwarmoefening:

Hoe herken je een 
slachto�er van mensen-
handel: “Wie ben ik?”

Oefening 1:

Hoe herken je een slachto�er van men-
senhandel en welke vragen moet je 

stellen? 

12 geplasti�ceerde kaarten met 
speci�eke gevallen 

Flip-over, blad 3:

Teken een trechter. Deze laat 
zien dat het vaak beter werkt 

om te beginnen met algemene 
vragen, gevolgd door meer spe-

ci�eke vragen.

10:00
Wat is mensenhandel 
(de�nitie, vormen van 
uitbuiting en signalen)?

Oefening 2.

Wat is mensenhandel (de�nitie, vormen 
van uitbuiting en signalen)? 

Deze oefening wordt gevolgd door the-
orie over mensenhandel.

A4’tjes met drie voorbeelden van 
mogelijke gevallen van mensen-

handel

Flip-over, blad 4: de�nitie van 
mensenhandel, inclusief drie 

belangrijke aspecten

10:30
Verschillende vormen 

van uitbuiting

Oefening 3.

Kwali�ceren van krantenkoppen als sek-
suele, arbeids- of criminele uitbuiting 

Lijst met recente krantenkoppen 
over gevallen van mensenhandel

4 geplasti�ceerde kaarten

3 houten lepels

10:45 Ko�epauze

11:00
Herkennen van signa-
len van mensenhandel 

Oefening 4.

Herkennen en kwali�ceren van signalen 
van mensenhandel 

4 vellen karton

4 A4’tjes met 7 signalen per 
groep 

4 scharen

11:30
Herkennen van signa-
len van mensenhandel 

Oefening 5.

Herkennen en kwali�ceren van signa-
len van mensenhandel voor speci�eke 

groepen

4 vellen karton

11:50
Optioneel

Herkennen van signa-
len van mensenhandel 

Oefening 6 (alternatief).

Herkennen en kwali�ceren van signa-
len van mensenhandel op basis van een 

voorbeeld uit het echte leven

Video, laptop, beamer met geluid 

Pennen, A4’tjes

12:15 Lunch

13:15 Energizer
Naar keuze, afhankelijk van de energie in de 

groep
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Tijd Trainingscomponent Uitwerking training Trainingsattributen

13:25

Welke vervolgvragen 
stel je nadat je een sig-
naal van mensenhandel 

hebt opgepikt? 

Oefening 7.

Welke vervolgvragen stel je nadat je een 
signaal van mensenhandel hebt opge-

pikt? 

Casestudy

13:45

Welke vervolgvragen 
stel je nadat je een sig-
naal van mensenhandel 

hebt opgepikt?

Theorie. Welke vervolgvragen stel je nadat 
je een signaal van mensenhandel hebt op-

gepikt? 

De trainer tekent een trechter als uitgangs-
punt. Begin met algemene vragen om 

vertrouwen te winnen en ga dan verder 
met speci�ekere vragen gericht op bepaal-

de aspecten van mensenhandel: 1. Actie; 
2. Middelen; 3. Doel. De trainer geeft een 

paar voorbeelden.

Informatieblad: Heb jij het ver-
moeden dat iemand het slachtof-

fer van mensenhandel is?

Flip-over, blad 3: trechter

14:00

Welke vervolgvragen 
stel je nadat je een sig-
naal van mensenhandel 

hebt opgepikt?

Oefening 9.

Hoe combineer en interpreteer je sig-
nalen, en hoe spreek je een mogelijk 

slachto�er hierop aan?

�ip-overblad

14:20

Optioneel

How to combine and 
interpret signals, fol-
lowed by a decision 
whether or not to 
address the possible 

victim 

Exercise 9. How to combine and inter-
pret signals and how to address the pos-

sible victim
Casestudy

14:40 Ko�epauze

 15:00

Hoe begin je een ge-
sprek met een mogelijk 
slachto�er van mensen-
handel en win je zijn/

haar vertrouwen?

Oefening 10.

Hoe begin je een gesprek met een mo-
gelijk slachto�er van mensenhandel?

15:10

Hoe begin je een ge-
sprek met een mogelijk 
slachto�er van mensen-
handel en win je zijn/

haar vertrouwen?

Theorie. Hoe begin je een gesprek met 
een mogelijk slachto�er van mensenhan-

del en win je zijn/haar vertrouwen?

De trainer deelt een blaadje met prak-
tische tips uit: “Drie manieren om een 

gesprek met een mogelijk slachto�er van 
mensenhandel te beginnen”, en geeft 
een korte toelichting op de inhoud.

Velletje papier: “Drie manieren 
om een gesprek met een moge-
lijk slachto�er van mensenhandel 

te beginnen”

15:20

Hoe begin je een ge-
sprek met een mogelijk 
slachto�er van mensen-
handel en win je zijn/

haar vertrouwen?

Oefening 11.

Hoe begin je een gesprek met een mo-
gelijk slachto�er van mensenhandel en 

win je zijn/haar vertrouwen? 

Velletje papier: “Drie manieren 
om een gesprek met een moge-
lijk slachto�er van mensenhandel 

te beginnen”
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Tijd Trainingscomponent Uitwerking training Trainingsattributen

15:30

Stappenplan: hoe ver-
wijs je een slachto�er 

van mensenhandel 
door?

Theorie. Stappenplan: hoe verwijs je een 
slachto�er van mensenhandel door? 

De trainer deelt een stappenplan uit 
met tips voor vervolgstappen voor als de 

deelnemer denkt te maken te hebben 
met een slachto�er van mensenhandel. 
De trainer geeft uitleg bij elke stap die 

de ondervrager moet nemen om te 
bepalen of er al dan niet sprake is van 
mensenhandel en hoe het (mogelijke) 

slachto�er hulp kan worden geboden en 
of deze moet worden doorverwezen. 

Stappenplan “Heb jij het ver-
moeden dat iemand het slachtof-

fer van mensenhandel is?”

15:45

Stappenplan: hoe krijg 
je meer informatie over 
een mogelijk geval van 
mensenhandel en hoe 
verwijs je een slachtof-
fer van mensenhandel 

door?

Oefening 12.

Stappenplan: hoe krijg je meer informa-
tie over een mogelijk geval van mensen-
handel en hoe verwijs je een slachto�er 

van mensenhandel door?

Stappenplan “Heb jij het ver-
moeden dat iemand het slachtof-

fer van mensenhandel is?”

Stappen (papier/karton) die de 
vijf stappen van het stappenplan 

bevatten

Flip-overblad

16:15

Overzicht van de ge-
leerde lessen/evaluatie 

van de training 

Afsluiting

Evaluatie

Om de training te evalueren vraagt de 
trainer de deelnemers om een groot vel 
in te vullen met daarop alle letters van 
het alfabet. Achter elke letter van het 
alfabet kan de deelnemer een woord 
zetten dat een goede weerslag vormt 

van wat hij/zij tijdens de training heeft 
geleerd en/of hoe hij/zij de training 
beoordeelt. Bijvoorbeeld: A staat voor 
analyse, B voor beter begrip, C voor 

complex, etc.

De training wordt afgesloten met de 
uitreiking van de certi�caten.

Flip-overbladen met A, B, C etc.
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3.3.4 Beschrijving van de oefeningen  

Oefening 1. Hoe herken je een slachto�er van mensenhandel en welke vragen 
moet je stellen?

Duur van 
de oefening

15 minuten

Doel Deelnemers krijgen een eerste indruk van welke vragen ze kunnen stellen om een slachto�er van 
mensenhandel te herkennen.

Uitwerking 
training

Deelnemers werken in tweetallen. De trainer deelt een geplasti�ceerde kaart uit aan een van de deel-
nemers met daarop een korte beschrijving van een geval van mensenhandel. Deze deelnemer speelt 
het slachto�er van mensenhandel. De andere deelnemer is de ondervrager en moet vragen stellen om 
informatie over het geval naar boven te krijgen. De vragen kunnen alleen met “ja” of “nee” worden 
beantwoord. De deelnemer moet het volgende zien uit te vinden:

• Uit welk land is het slachto�er afkomstig? 

• In welke zin is er sprake van uitbuiting (seksuele, arbeids- of criminele uitbuiting)? 

• Waar woont het slachto�er (plaats of vorm van huisvesting, zoals huis, caravan etc.)?

De ondervrager heeft twee “escapes” (extra informatie die het slachto�er verstrekt om het voor de 
ondervrager gemakkelijker te maken om te raden wat er met hem/haar is gebeurd). Wanneer de onder-
vrager het antwoord heeft geraden, worden de rollen omgedraaid. De trainer legt de overige geplasti�-
ceerde kaarten op tafel, zodat de deelnemer er een kan kiezen. Zodra een geval goed geraden is, wordt 
de kaart ervan terug op tafel gelegd, zodat de andere deelnemers daar gebruik van kunnen maken.

Aan het eind van deze oefening bespreken de deelnemers in kleine groepjes of met de hele groep wel-
ke vragen het beste werkten. Met andere woorden: met welke vragen lukte het om vertrouwen op te 
bouwen en/of welke vragen leverden de juiste antwoorden op?

Trainingsat-
tributen

12 geplasti�ceerde kaarten met speci�eke gevallen 

Flip-over, blad 3:

Teken een trechter. Deze laat zien dat het vaak beter werkt om te beginnen met algemene vragen, ge-
volgd door meer speci�eke vragen.
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Oefening 2. Wat is mensenhandel (de�nitie, vormen van uitbuiting en signalen)?

Duur van 
de oefening

30 minuten

Doel Deelnemers worden zich bewust wat mensenhandel is en (naar keuze) wat het verschil is tussen men-
senhandel en mensensmokkel.

Uitwerking 
training

Deelnemers werken in tweetallen. De trainer deelt op papier drie voorbeelden van gevallen van mensenhandel 
uit. De deelnemers moeten van elk van de gevallen bepalen of er sprake is van mensenhandel. Ze bespreken 
dit in tweetallen. Ze moeten elk van de gevallen een cijfer geven op een schaal van 1 (geen vermoeden) tot 10 
(zeer sterk vermoeden). De deelnemers hebben nog geen gedetailleerde informatie over de de�nitie van men-
senhandel gekregen. Deze oefening moet hen stimuleren om na te denken over wat mensenhandel inhoudt.

Nadat de deelnemers in tweetallen de gevallen hebben besproken, leidt de trainer een gezamenlijke dis-
cussie waarbij hij/zij de deelnemers vraagt nader in te gaan op hun keuze of iets een geval van mensen-
handel is of niet. De trainer geeft vervolgens de de�nitie van mensenhandel op basis van de wet en legt uit 
hoe in de praktijk kan worden bepaald of er al dan niet sprake is van mensenhandel. Dit wordt gedaan aan 
de hand van een driestappenbenadering, die uitgaat van de drie belangrijkste aspecten van mensenhandel:

1. Actie: het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen
2. Middelen: dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, door ontvoering, 

bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het verstrekken of in 
ontvangst nemen van betalingen of voordelen

3. Doel: uitbuiting van prostitutie van anderen, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen 
arbeid of dienstverlening – bedelarij daaronder begrepen – slavernij en met slavernij vergelijkbare 
praktijken, dienstbaarheid, uitbuiting van strafbare activiteiten, en de verwijdering van organen

Ter afsluiting zouden we kunnen zeggen dat mensenhandel betekent dat een persoon door middel van 
bedreigingen, dwang, machtsmisbruik etc. een ander persoon probeert uit te buiten.
Optioneel: in sommige groepen kan het ook nodig zijn kort het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel uit te 
leggen. Dit neemt 10 à 15 minuten in beslag. Hiervoor kan het volgende overzicht van Euro TrafGuID worden gebruikt:

Mensenhandel Smokkel van migranten

Doel Uitbuiting Voor �nanciële of

overige materiële doeleinden Invalid consent Valid

Toestemming Ongeldige toestemming Geldig

Grensoverschrijdend Niet vereist Vereist

Misdrijf Ten opzichte van het slachto�er Ten opzichte van de staat

Trainingsat-
tributen

A4’tjes met drie voorbeelden van mogelijke gevallen van mensenhandel
Flip-over, blad 4: de�nitie van mensenhandel, inclusief drie belangrijke aspecten
Zie bijlage 3 voor de hand-out die bij deze oefening kan worden gebruikt.

Oefening 3. Kwali�ceren van krantenkoppen als seksuele, arbeids- of criminele 
uitbuiting 

Duur van 
de oefening

15 minuten

Doel Deelnemers leren om de verschillende vormen van uitbuiting te herkennen

Uitwerking 
training

De trainer leest verschillende recente krantenkoppen met betrekking tot mensenhandel voor. In elke 
hoek van de ruimte wordt een geplasti�ceerde kaart neergelegd, die aanduidt of het gaat om seksuele, 
arbeids- of criminele uitbuiting of een combinatie daarvan. De deelnemers bespreken onderling het geval 
en bepalen of het daarbij gaat om seksuele, arbeids- of criminele uitbuiting of een combinatie daarvan, en 
gaan vervolgens in een van de hoeken staan. Als zij de trainer een vraag willen stellen om wat meer duide-
lijkheid te krijgen, kunnen ze een van de houten lepels pakken die midden in de kamer liggen. Er zijn in 
totaal drie houten lepels, zodat de groep de mogelijkheid heeft om drie vragen te stellen.

Zodra de deelnemers een hoek hebben gekozen, legt de trainer uit onder welke categorie mensenhan-
del het speci�eke geval valt en waarom.

Trainingsat-
tributen

Lijst met recente krantenkoppen over gevallen van mensenhandel
4 geplasti�ceerde kaarten
3 houten lepels
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Oefening 4. Herkennen en kwali�ceren van signalen van mensenhandel 

Duur van 
de oefening

30 minuten

Doel Deelnemers leren om de verschillende vormen van mensenhandel te herkennen en te classi�ceren

Uitwerking 
training

De deelnemers worden verdeeld over vier groepen. De trainer deelt aan elke groep een paar A4’tjes uit, 
waarop zeven signalen van mensenhandel vermeld staan, en verder een stuk karton dat in drie delen 
verdeeld is: 1. Actie; 2. Middelen; 3. Doel.

De trainer vraagt de deelnemers in welk onderdeel elk signaal moet worden geplaatst. De deelnemers 
worden gevraagd met een schaar de verschillende signalen uit te knippen en deze op het karton te leggen.

Nadat de deelnemers eerst in kleine groepjes hebben gewerkt, loopt de trainer in de gehele groep alle 
signalen langs. De trainer legt uit dat sommige signalen in meerdere secties kunnen worden geplaatst. 
Zij/hij geeft de groep ook aanwijzingen over hoe zij vervolgvragen kunnen stellen om te bepalen hoe 
de signalen kunnen worden geïnterpreteerd.

Trainingsat-
tributen

4 vellen karton

4 A4’tjes met 7 signalen per groep 

4 scharen

Zie bijlage 3 voor de hand-out die bij deze oefening kan worden gebruikt.

Oefening 5. Herkennen en kwali�ceren van signalen van mensenhandel voor 
speci�eke groepen

Duur van 
de oefening

20 minuten

Doel Vergroten van het bewustzijn onder de deelnemers dat speci�eke beroepsgroepen verschillende signalen 
van mensenhandel kunnen oppikken en dat het van belang is dat deze verschillende signalen met elkaar in 
verband worden gebracht en daarom ook worden uitgewisseld tussen de beroepsgroepen.

Uitwerking 
training

De deelnemers werken in dezelfde vier groepjes, met dezelfde signalen en hetzelfde stuk karton. Deze 
keer wordt echter de andere kant van het karton gebruikt. Op die achterkant staan vier verschillende 
professionals: 

• fronto�ce-medewerkers van gemeenten waar de nieuwe ingezetenen zich moeten melden;

• arts van een eerstehulpafdeling van een ziekenhuis;

• vrijwilligers bij een migrantenkerk;

• fronto�ce-werknemers van de Kamer van Koophandel.

De trainer vraagt de deelnemers welke professional het signaal van mensenhandel zou kunnen hebben 
opgepikt. Nadat de deelnemers zich eerst hierover hebben gebogen in kleine groepjes, worden de uit-
komsten gezamenlijk besproken. Daarbij wordt uitgelegd dat verschillende beroepsgroepen verschillen-
de signalen kunnen oppikken. Ook wordt besproken wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Trainingsat-
tributen

4 vellen karton

Zie bijlage 3 voor de hand-out die bij deze oefening kan worden gebruikt.
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Oefening 6 (alternatief). Herkennen en kwali�ceren van signalen van 
mensenhandel op basis van een voorbeeld uit het echte leven

Duur van 
de oefening

20 minuten

Doel Deelnemers leren om de verschillende vormen van mensenhandel te herkennen en te classi�ceren

Uitwerking 
training

De trainer laat de deelnemers een video zien van een jonge vrouw, die haar vriend en huis achterlaat 
om in het buitenland te gaan werken. De video laat zien hoe zij met haar vriend bespreekt hoe ze 
contact houden, hoe ze afscheid nemen en hoe zij daarna in een auto stapt met diverse andere jonge 
vrouwen die al stonden te wachten. Ze geeft daarbij haar identiteitspapieren af aan de bestuurder. De 
video eindigt ermee dat haar vriend tevergeefs contact met haar probeert op te nemen. Het laatste beeld 
is hoe een aantal mobiele telefoons op een hoop ligt.

De trainer vraagt de deelnemers zorgvuldig te kijken en hun antwoorden op de volgende vragen op 
te schrijven:

• Welke signalen van mensenhandel kun je in de video waarnemen? 

• Welke vorm van uitbuiting neem je waar? 

• Waarom liep de persoon niet weg van de situatie?

• Wie (d.w.z. welke beroepsgroep) zou deze signalen kunnen hebben opgepikt? 

• In welke context zou je vanuit jouw werk deze persoon kunnen tegenkomen? 

• Wat zou je kunnen doen als je deze persoon tegenkwam?

Nadat iedereen de video heeft gezien, worden de deelnemers gevraagd hun waarnemingen te delen. 
De trainer geeft dan uitleg bij punten die eventueel gemist zijn en laat de video nog eens zien. Dit kan 
meerdere keren worden herhaald, afhankelijk van de groep.

Let op: er kunnen verschillende video’s worden gebruikt. Goede voorbeelden zijn te vinden op: 

• https://www.youtube.com/watch?v=0N1N-X10Rpk 

• https://www.youtube.com/watch?v=RR3-epDmsks 

• https://www.youtube.com/watch?v=yhxDDqbWCq4 

• https://www.youtube.com/watch?v=q2Ug_kxPQ3E

• https://www.youtube.com/watch?v=a9S4coTgTeM 

• https://www.youtube.com/watch?v=Tk-KyD1sx-o 

Deze video’s zijn ontwikkeld als onderdeel van de campagne “Open your eyes!”, in het kader van het 
MIRROR-project, dat werd ge�nancierd uit hoofde van het EU-programma “Preventie en bestrijding 
van criminaliteit” en werd medege�nancierd door het Spaanse ministerie van Werkgelegenheid en 
Sociale Zekerheid. De video’s zijn bedoeld de samenleving te stimuleren de ogen te openen voor een 
realiteit die dichterbij is dan wij ons kunnen voorstellen: mensenhandel met als doel arbeidsuitbuiting. 
De campagne “Open your eyes!” werd gelanceerd door de Spaanse ngo Accem, in samenwerking met 
een aantal andere Europese organisaties: On the Road en Buon Pastore uit Italië, de Kerkelijke Com-
missie voor migranten in Europa (CCME) uit België en de Fundatia Floarea Ialomiteana uit Roemenië.

Trainingsat-
tributen

Video, laptop, beamer met geluid 
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Oefening 7. Welke vervolgvragen stel je nadat je een signaal van mensenhandel 
hebt opgepikt? 

Duur van 
de oefening

20 minuten

Doel Deelnemers leren welke vervolgvragen ze kunnen stellen nadat ze een signaal van mensenhandel hebben 
opgepikt.

Uitwerking 
training

De deelnemers worden verdeeld over vier groepen. De trainer geeft elke groep een casestudy om te 
analyseren:

Danita is werkzaam als sekswerker. Haar klanten komen naar het huis van haar vriend in Sittard. Jij bent 
professional en Danita komt bij jou langs met een praktische vraag. Zij zou graag wat meer geld naar 
haar familie in Bulgarije willen sturen en wil graag jouw advies over hoe zij dat kan regelen.

Als jij haar vraagt naar hoe dingen geregeld zijn met haar vriend, geeft ze aan dat ze 50% van haar 
inkomsten afstaat aan haar vriend in ruil voor kost en inwoning. Hij regelt de klanten voor haar en 
onderhandelt met hen over de prijzen en de seksuele diensten die Danita biedt. Danita zegt: “Ik vind 
het hier leuk en ben blij met mijn nieuwe leven.”

Je begint te twijfelen of er wellicht sprake is van mensenhandel. Welke vragen kun je haar stellen om te 
bepalen of er inderdaad sprake is van mensenhandel?

De vragen worden gesteld door een of twee deelnemers; de anderen kijken toe. Het doel van de oefe-
ning is om de ernst van Danita’s situatie te bepalen. Is zij een sekswerker die uit vrije wil haar beroep 
uitoefent of is dit een geval van mensenhandel?

Nadat de deelnemers eerst in kleine groepjes hebben gewerkt, geven zij in de grote groep uitleg bij de 
vragen die zij hebben gesteld: wat werkte er wel en wat juist niet?

Trainingsat-
tributen

Casestudy

Oefening 8. Welke vervolgvragen stel je nadat je een signaal van mensenhandel 
hebt opgepikt?

Duur van 
de oefening

20 minuten

Doel Deelnemers leren welke vervolgvragen ze kunnen stellen nadat ze een signaal van mensenhandel heb-
ben opgepikt.

Uitwerking 
training

De deelnemers worden verdeeld over kleine groepjes van drie. De trainer vraagt elke groep om na te 
denken over vervolgvragen die ze kunnen stellen als ze een vermoeden van mensenhandel hebben. De 
deelnemers schrijven deze vragen op de �ip-over. De vragen moeten het vertrouwen van het mogelijke 
slachto�er zien te winnen, maar moeten ook meer informatie naar boven zien te krijgen. Er moeten 
vragen worden bedacht voor alle drie aspecten van mensenhandel: 1. Actie; 2. Middelen; 3. Doel. 

Nadat de deelnemers eerst in kleine groepjes hebben gewerkt, leggen zij de door hen bedachte aan-
vullende vragen ter bespreking voor aan de hele groep. De trainer schrijft de vragen op op de �ip-over 
en vraagt om feedback van de overige deelnemers: is dit een goede aanvullende vraag? En waarom dan 
wel, of waarom juist niet?

Trainingsat-
tributen

Flip-overblad
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Oefening 9 (optioneel). Hoe combineer en interpreteer je signalen, en hoe 
spreek je een mogelijk slachto�er hierop aan?

Duur van 
de oefening

20 minuten

Doel Deelnemers worden zich bewust van op welk punt zij vervolgstappen moeten nemen ten aanzien van een 
cliënt indien zij vermoeden dat deze een slachto�er van mensenhandel is.

Uitwerking 
training

De trainer vraagt de deelnemers in een rij te gaan staan. Vervolgens leest hij/zij een casus voor. Bij elke 
zin wordt een nieuw signaal toegevoegd. De trainer vraagt de deelnemers een stap naar voren te doen 
zodra zij denken dat het moment is aangebroken waarop zij de cliënt moeten vragen of zij wellicht een 
slachto�er van mensenhandel is.

Aan de hand van deze oefening kunnen de deelnemers inzicht opdoen in het feit dat er in een mensen-
handelcasus vaak sprake is van verschillende signalen. Als er slechts één signaal waarneembaar is, kan het 
de aandacht ontglippen, maar als er meerdere signalen zijn, moeten de alarmbellen toch afgaan.

Het volgende geval wordt stap voor stap behandeld:

1. Mascha is Russische en komt bij jou langs omdat iets haar dwars zit. 

2. Haar baas maakt voortdurend seksueel getinte grapjes. 

3. Zij vindt dit niet prettig, maar weet niet wat ze eraan moet doen. Zij werkt als au pair bij een 
boerengezin op het platteland. 

4. Het gezin heeft drie kinderen en hun motto is: “Niet zeuren maar poetsen”. 

5. Je vraagt naar meer details en Mascha vertelt je dat haar baas haar paspoort “voor de zekerheid” 
heeft opgeborgen in een kluis. 

6. Mascha werkt 14 uur per dag, zes dagen per week. Ze vindt het werk geen probleem, zegt ze. 

7. Ze krijgt kost en inwoning en verder wat zakgeld, maar geen salaris. 

8. Ze zegt dat ze graag snapchat met vrienden en familie, maar dat alleen in het weekend mag doen. 

9. In de praktijk krijgt ze in het weekend vaak ook geen toestemming om contact op te nemen 
met haar familie en vrienden. 

Vervolgoefening (optioneel)

De deelnemers worden verdeeld over kleine groepjes van drie. De trainer vraagt elk groepje een scenario 
als hiervoor beschreven op te stellen, waarin telkens nieuwe signalen worden toegevoegd. De deelnemers 
worden gevraagd aan te geven op welk punt zij denken over genoeg informatie te beschikken om met het 
mogelijke slachto�er over zijn/haar situatie te gaan praten.

Trainingsat-
tributen

Geen

Oefening 10. Hoe begin je een gesprek met een mogelijk slachto�er van 
mensenhandel?

Duur van 
de oefening

10 minuten

Doel Deelnemers leren hoe zij een gesprek kunnen beginnen met een mogelijk slachto�er van mensenhandel 
op een manier waarop zij diens vertrouwen kunnen winnen.

Uitwerking 
training

De deelnemers worden verdeeld in tweetallen. Beide deelnemers gaan proberen een gesprek te begin-
nen met een mogelijk slachto�er van mensenhandel door vragen te stellen. Ze spelen om de beurt de 
rol van gespreksvoerder en mogelijk slachto�er. Het doel van de oefening is om hun zorgen te delen 
met het mogelijke slachto�er en zijn/haar vertrouwen te winnen, maar om (vooralsnog) niet te ge-
detailleerd in te gaan op het vermoeden dat hij/zij een slachto�er van mensenhandel is. Deelnemers 
worden aangemoedigd bewust een “goede aanpak” en een “verkeerde aanpak” te hanteren. 

De deelnemers bespreken in groepjes wat goed werkte en wat niet.

Trainingsat-
tributen

Velletje papier: “Drie manieren om een gesprek met een mogelijk slachto�er van mensenhandel te 
beginnen”
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Oefening 11. Hoe begin je een gesprek met een mogelijk slachto�er van 
mensenhandel en win je zijn/haar vertrouwen?

Duur van 
de oefening

10 minuten

Doel Deelnemers leren hoe zij een gesprek kunnen beginnen met een mogelijk slachto�er van mensenhandel 
op een manier waarop zij diens vertrouwen kunnen winnen.

Uitwerking 
training

De deelnemers werken in dezelfde tweetallen als bij oefening 10. Beide deelnemers oefenen opnieuw 
hoe zij een gesprek met een mogelijk slachto�er kunnen beginnen. Deze keer maken ze echter gebruik 
van een blaadje met praktische tips. Elk van hen probeert twee van de tips die op het blaadje staan 
vermeld, uit.

Trainingsat-
tributen

Velletje papier: “Drie manieren om een gesprek met een mogelijk slachto�er van mensenhandel te 
beginnen”
Zie bijlage 3 voor de hand-out die bij deze oefening kan worden gebruikt.

Oefening 12. Stappenplan: hoe krijg je meer informatie over een mogelijk geval 
van mensenhandel en hoe verwijs je een slachto�er van mensenhandel door?

Duur van 
de oefening

30 minuten

Doel Deelnemers leren hoe zij een gesprek kunnen beginnen en voortzetten met een mogelijk slachto�er van mensen-
handel op een manier waarop zij diens vertrouwen kunnen winnen.

Uitwerking 
training

De deelnemers worden verdeeld over groepjes van drie. Zij ondervragen een mogelijk slachto�er van 
mensenhandel op basis van het volgende geval: 

Janusz werkt zes dagen per week voor een tuinbouwbedrijf in de Betuwe. Hij verdient 3,35 euro per uur. Hij 
slaapt in een caravan op het terrein van het bedrijf waarvoor hij werkt. Hij komt naar jou omdat hij heeft ge-
hoord dat hij meer geld zou moeten verdienen dan hij nu doet.

Na het geval te hebben geanalyseerd, verdeelt elk van de groepjes onderling de volgende rollen:

• Gespreksvoerder

• Mogelijk slachto�er

• Waarnemer die controleert of de gespreksvoerder zich aan het stappenplan houdt

Op de grond worden vijf stapstenen gelegd (gemaakt van papier of karton). De ondervrager en het 
mogelijke slachto�er staan elk aan één kant van de eerste stapsteen. De ondervrager begint met het 
stellen van vragen. De ondervrager stapt naar de volgende stapsteen op het moment dat hij/zij denkt 
alle vragen met betrekking tot stap 1 te hebben gesteld, enz. Het mogelijke slachto�er beweegt mee, 
maar alleen als hij/zij het gevoel heeft dat alle relevante vragen zijn gesteld en dat hij/zij de ondervrager 
genoeg kan vertrouwen voor de volgende stap.

Als er genoeg tijd is kunnen de deelnemers van rol wisselen en/of met elkaar bespreken wat er wel en 
wat er niet heeft gewerkt.

De trainer sluit de oefening af met korte feedback voor de hele groep en vraagt de deelnemers onder 
meer wat zij van de oefening vonden. Vervolgens geeft de trainer een korte samenvatting van wat de 
deelnemers hebben geleerd.

Trainingsat-
tributen

Stappenplan “Heb jij het vermoeden dat iemand het slachto�er van mensenhandel is?”
Stappen (papier/karton) die de vijf stappen van het stappenplan bevatten
Flip-overblad
Zie bijlage 3 voor de hand-out die bij deze oefening kan worden gebruikt.
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3.4 Het trainingsprogramma Safe Future, Safe Return

3.4.1 Doelgroep
Het trainingsprogramma Safe Future, Safe Return is gericht op maatschappelijk werkers en overige zorgprofessionals 
bij (i)go’s en ngo’s, die direct in aanraking komen met slachto�ers van mensenhandel (of overige kwetsbare groepen) uit 
landen van buiten de EU.

3.4.2.  Trainingsdoelen
De doelstellingen voor de training inzake vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel kunnen als volgt wor-
den gede�nieerd.

Aan het eind van de training weten de deelnemers:

• wat de Safe Future Methodiek inhoudt;

• wat hun eigen opvattingen zijn over een veilige toekomst en een veilige teugkeer en welke invloed dit heeft 
op het contact met hun cliënt.

Daarnaast zijn de deelnemers in staat om (op basis van de Safe Future Methodiek):

• vragen te formuleren om met slachto�ers van mensenhandel een gesprek te beginnen over hun toekomst;

• het sociale netwerk en overige krachtbronnen van de cliënt in kaart te brengen; 

• met behulp van de instrumenten van de Safe Future Methodiek een stappenplan te ontwikkelen voor doorver-
wijzing, met inbegrip van de optie van veilige terugkeer en re-integratie.

3.4.3  Voorbeeldtrainingsprogramma
Een eendaags trainingsprogramma (van ong. 9.30 tot 16.30 uur) over een veilige toekomst en een veilige terugkeer van 
slachto�ers van mensenhandel kan als volgt worden opgezet: 

Tijd Trainingscomponent Uitwerking training Trainingsattributen

09:30 Welkom

-Introductie van de trainers

- Introductie van het trainingsprogramma 
(op �ip-over) Vergeet niet om het Safe! pro-
ject en haar donoren als bron te vermelden! 

- Uitleg: wat hebben de deelnemers aan 
het eind van de training geleerd (op 

�ip-over)? 

Ingevulde �ip-overs

09:40 Kennismaking

Oefening 1. Kennismaking

De deelnemers stellen zichzelf voor en 
vertellen kort hun naam, de organisatie 

waarvoor ze werkzaam zijn en hun functie.

Naambordjes

10:10 “Positie innemen” 

Oefening 2. Positie innemen

De trainers leggen aan de deelnemers 
een paar stellingen voor met betrekking 
tot de concepten van veilige terugkeer 
en veilige toekomst. Ze vragen de deel-

nemers om een positie in te nemen. 

Geplasti�ceerde kaarten op 
A4-formaat met “Eens”, “On-

eens” en “Weet niet”

10:45 Ko�epauze
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Tijd Trainingscomponent Uitwerking training Trainingsattributen

11:00
Presentatie van de Safe 

Future Methodiek

Theorie. Safe Future Methodiek

Deelnemers worden ingevoerd in de Safe 
Future Methodiek en de tweeledige aanpak 
(stap voor stap de mogelijkheden uitzoe-
ken om in het land van bestemming te 

blijven of terug te keren naar het land van 
herkomst van het slachto�er). De stappen 
van de methodiek worden verhelderd aan 

de hand van een casestudy.

PowerPoint-presentatie

Beamer, laptop

11:30
Instrumenten van de 

Safe Future Methodiek 1

Oefening 3a, 3b, 3c en/of 3d

Instrumenten van de Safe Future Me-
thodiek

Maak een keuze uit oefening 3a, 3b, 3c 
of 3d.

Maak kennis met de instrumenten van 
de methodiek door hier actief mee te 

oefenen. 

Instrumenten uit het handboek 
inzake de Safe Future Methodiek

Overzicht 1
Overzicht 2
Actieplan
Ecogram

A4’tje
Flip-overbladen, papier, markers, 
voorbeelden van een ecogram

12:15 Lunch

13:15
Instrumenten van de 

Safe Future Methodiek 2

Oefening 3a, 3b, 3c en/of 3d Instru-
menten van de Safe Future Methodiek 

(vervolg)

Maak een keuze uit oefening 3a, 3b, 3c 
of 3d.

Idem

14:00 Sociale kaart

Oefening 4. Sociale kaart

Maak kennis met de sociale kaart voor 
veilige terugkeer, hoe dit in zijn werk 

gaat en welke organisaties er beschikbaar 
zijn om een veilige terugkeer en re-inte-

gratie op touw te zetten.

Informatie over beschikbare 
organisaties 

A4’tje

Flip-overbladen, markers, laptops 
(minimaal 4) 

14:40 Ko�epauze

15:00
Ondersteuning bij een 
veilige re-integratie in 
het land van herkomst

Oefening 5.

Uitzoeken van de mogelijkheden voor een 
veilige re-integratie in het land van her-

komst – hoe je het sociale netwerk van de 
cliënt kunt gebruiken

Flip-overbladen

15:30
Uitleg bij hoe je moet 

werken met de Safe 
Future Methodiek

Oefening 6.

Elevator pitch: leg de Safe Future Me-
thodiek uit in één minuut

Stopwatch (mobiele telefoon), 
bij voorkeur met wekker

16:00

Afsluiting

Wat neem je naar huis 
van deze training? 

Afsluiting

Bespreek met de deelnemers hoe zij de 
inhoud van de training met hun collega’s 

gaan delen. 

16:15 Afsluiting/evaluatie

Evaluatie
• Evaluatie: met behulp van een evalua-

tieformulier en/of een oefening 

• Wat heb je geleerd?

• Afsluitende oefening ABC: “In één woord: 
wat neem je naar huis van deze training?” 

• Uitreiking van de certi�caten

Evaluatie-formulier

Trainings-certi�caten
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3.4.4 Beschrijving van de oefeningen  

Oefening 1. Trainingsaspect: Kennismaking

Duur van 
de oefening

30 minuten

Doel De deelnemers leren elkaar kennen. Ook de trainers leren zo hun deelnemers beter kennen. Zorg voor 
een vriendelijke en vertrouwde omgeving waarin deelnemers dingen met elkaar durven te delen.

Uitwerking 
training

Optie 1: Deelnemers vertellen wie ze zijn, voor welke organisatie ze werken en wat hun functie is 
binnen die organisatie. Dit wordt gevolgd door een oefening waarbij de deelnemers moeten gaan staan 
of zitten, afhankelijk van de vragen die de trainers stellen. De vragen kunnen variëren en worden aan-
gepast aan de groep deelnemers die bij de training aanwezig is. De vragen kunnen ook uiteenlopen van 
beroepsmatig tot persoonlijk of terloops. Het werkt als volgt:

Sta op als je:

• werkt met migranten

• deze ochtend vóór 7 uur bent opgestaan 

• werkt met slachto�ers van mensenhandel

• al enige ervaring hebt met de Safe Future Methodiek 

• werkt met slachto�ers van huiselijk geweld

• werkzaam bent in de woonopvang 

• werkzaam bent in de ambulante zorg

• wel eens bezorgd bent over de verblijfsstatus van een cliënt

• te veel uren maakt achter de pc

• enzovoort 

Optie 2:
Bespreek het volgende met degene die naast je zit: Heb je ooit eerder met een cliënt gesproken over 
terugkeer naar zijn/haar land van herkomst en wat dit betekent voor die cliënt? Kun je hier wat meer 
over vertellen? Waren er dilemma’s in het gesprek dat je had met je cliënt? Waren dit de dilemma’s van 
de cliënt of je eigen dilemma’s, of wellicht beide?

Trainingsat-
tributen

Geen
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Oefening 2. Trainingsaspect: Positie innemen

Duur van 
de oefening

30 minuten

Doel Deelnemers worden zich bewust van hun eigen houding ten aanzien van de diverse opties voor de 
toekomst van de cliënt. Deelnemers worden zich tevens bewust van hoe hun eigen achtergrond en 
waarden van invloed zijn op hun omgang met slachto�ers van mensenhandel.

Uitwerking 
training

Door het lokaal wordt een denkbeeldige lijn getrokken met aan de ene kant de optie “Eens” en aan de 
andere kant de optie “Oneens” (beide aangeduid door de geplasti�ceerde kaart met de desbetre�ende 
tekst). Ergens in het midden van het lokaal is ook de optie “Weet niet” (eveneens aangeduid met een 
geplasti�ceerde kaart met die tekst).

De trainer leest vervolgens hardop een stelling voor. De deelnemers nemen in het lokaal een positie in 
en gaan staan bij de optie die op hen van toepassing is. Hoe dichter bij de muur, hoe meer ze het eens 
of oneens zijn.

De trainer vraagt een aantal deelnemers waarom zij voor een bepaalde positie hebben gekozen en 
stimuleert zo de discussie onder deelnemers. Ook stimuleert hij/zij de deelnemers elkaar te proberen 
te overtuigen van hun standpunt en dus een andere positie in te nemen. Als een deelnemer overtuigd 
wordt door de argumenten van een andere deelnemer, kan hij/zij van positie wisselen.

Stellingen (waaruit kan worden gekozen of die kunnen worden gevarieerd afhankelijk van de speci�eke 
behoeften en belangen):

• Een cliënt heeft altijd zelf zeggenschap over zijn/haar toekomst. 

• Een maatschappelijk werker beïnvloedt de beslissing die een cliënt neemt ten aanzien van de 
vraag of hij/zij blijft in het land van bestemming of terugkeert naar het land van herkomst.

• Het is niet nodig om met een cliënt te praten over de mogelijkheid om terug te keren naar zijn/
haar land van herkomst.

• Voor de meeste slachto�ers van mensenhandel biedt het een beter perspectief om te blijven in 
het land van bestemming dan om terug te keren naar het land van herkomst.

• Als er een oorlog of gewapend con�ict gaande is in het land van herkomst, dan kan het slacht-
o�er van mensenhandel niet terugkeren.

• Slachto�ers van mensenhandel die blijven in het land van bestemming als migrant zonder papie-
ren (“illegaal”) nemen een onverantwoord risico. 

• Kinderen moeten aanwezig zijn als de toekomst van het gezin wordt besproken, ook als het gaat 
om de optie van terugkeer van het hele gezin.

• Het is zinloos om te praten over de optie van terugkeer met cliënten die daar fel tegen gekant zijn.

• Wanneer je met je cliënt praat over de optie van terugkeer naar het land van herkomst, schaad 
je de relatie met die cliënt.

• Als een cliënt een sterke juridische zaak heeft tegen een mensenhandelaar, moet je niet praten 
over de optie van terugkeer (als in Nederland een mensenhandelaar wordt veroordeeld, krijgen 
het slachto�er een permanente verblijfsvergunning).

Trainingsat-
tributen

Geplasti�ceerde kaarten met “Eens”, “Oneens” en “Weet niet”, plakband om deze aan de muur of op 
de vloer te bevestigen.

Optie: rode draad om de lijn te markeren.

Optie: schrijf de stellingen op een �ip-over (met name handig als de stellingen moeten worden vertaald).
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Oefening 3a, 3b, 3c en 3d. Trainingsaspect: Werken met de instrumenten van de 
Safe Future Methodiek

Oefening 3a. Overzicht 1: Vergelijk de situatie in het land van herkomst 
met de situatie in het land van bestemming en weeg de mogelijkheden en 
belemmeringen voor een veilige terugkeer en re-integratie af  

Duur van 
de oefening

40 minuten

Doel Deelnemers leren hoe ze met hun cliënt een gesprek moeten aangaan over diens toekomst door met 
behulp van dit instrument e�ectieve vragen te stellen. (Door actief na te denken over de vragen die zij 
hun cliënten kunnen stellen, ontdekken de deelnemers ook de eventuele complicaties die zich tijdens een 
gesprek kunnen voordoen en hoe zij die zouden kunnen oplossen.) 

Uitwerking 
training

Dit instrument geeft een overzicht van de diverse factoren die van invloed zijn op de beslissing van de 
cliënt om terug te keren naar het land van herkomst dan wel te willen blijven in het land van bestem-
ming. Het is gericht op meerdere aspecten, zoals inkomen, huisvesting, veiligheid, bescherming tegen 
geweld, de positie van kinderen, gezin en netwerk, sociale status na terugkeer, gezondheidskwesties etc.

De deelnemers krijgen een hand-out met Overzicht 1 van de Safe Future Methodiek. De deelnemers 
werken in kleine groepjes van 3 à 4 personen. 

De trainer vraagt de deelnemers om vragen te formuleren die zij hun cliënten zouden kunnen stellen 
wanneer zij werken met dit instrument. Wat zijn de juiste vragen om een gesprek met de cliënt te 
beginnen en zijn/haar vertrouwen te winnen? Elk groepje krijgt een of twee aspecten binnen het in-
strument toegewezen waarop het zich moet richten. Het ene groepje richt zich bijvoorbeeld op vragen 
met betrekking tot kinderen en de maatschappelijke positie na terugkeer, een ander groepje op vragen 
over veiligheid en inkomen etc. De deelnemers moeten deze vragen opschrijven op �ip-overbladen (20 
minuten totaal).

Behalve dat er vragen worden geformuleerd die de deelnemers aan hun cliënten kunnen stellen, moet 
er ook worden nagedacht over welke mogelijke belemmeringen zich kunnen voordoen als de deelne-
mers in de praktijk hun cliënten deze vragen stellen, en hoe zij hier dan mee om zouden moeten gaan.

Na in kleine groepjes te hebben gewerkt, worden de resultaten onder leiding van de trainer met de hele 
groep besproken. Ter afsluiting van deze oefening wordt de deelnemers gevraagd aan te geven welke 
vragen volgens hen het meest e�ectief zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door te stemmen: elke 
deelnemer kan dan achter de vragen van zijn/haar keuze een streepje zetten.

Trainingsat-
tributen

Kopieën van “Overzicht 1” (bijlage 3 van de Safe Future Methodiek), A4’tjes, �ip-overbladen, markers.

Zie bijlage 4 voor de hand-out die bij deze oefening kan worden gebruikt.
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Oefening 3b. Overzicht 2: Factoren die nog kunnen veranderen

Duur van 
de oefening

30 minuten

Doel Deelnemers leren hoe en wanneer ze met hun cliënt een gesprek moeten aangaan over factoren die spelen 
bij hun besluit over de toekomst en die in de loop van de tijd nog kunnen veranderen. Ze leren hierbij de 
juiste vragen te stellen en van dit instrument gebruik te maken.

Uitwerking 
training

Nadat de maatschappelijk werker Overzicht 1 heeft ingevuld, bespreekt hij/zij met de cliënt welke 
factoren die van invloed zijn op het besluit van de cliënt over zijn/haar toekomst, nog zouden kunnen 
veranderen. Stel, de cliënt geeft aan niet naar huis te kunnen terugkeren omdat hij/zij in het land van 
herkomst geen sociaal netwerk heeft. Dan kan, na enige tijd met de cliënt te hebben gewerkt, het toch 
blijken dat er nog mogelijkheden zijn om alsnog voor een sociaal netwerk te zorgen. Ook kunnen er 
veranderingen optreden in de veiligheidspositie, het inkomen of de huisvestingsmogelijkheden etc. van 
de cliënt.

De deelnemers krijgen een hand-out met Overzicht 2 van de Safe Future Methodiek. De deelnemers 
werken in kleine groepjes van 3 à 4 personen. 

De trainer vraagt de deelnemers te bespreken wanneer en hoe dit instrument kan worden gebruikt. 
Welke vragen kunnen worden geformuleerd die zij hun cliënten zouden kunnen stellen wanneer zij 
werken met dit instrument? De deelnemers moeten hun ideeën en mogelijke vragen opschrijven op 
�ip-overbladen (10 minuten totaal).

Na in kleine groepjes te hebben gewerkt, worden de ideeën en vragen onder leiding van de trainer met 
de hele groep besproken. 

Trainingsat-
tributen

Kopieën van “Overzicht 2” (bijlage 4 van de Safe Future Methodiek), A4’tjes, �ip-overbladen, markers.

Zie bijlage 4 voor de hand-out die bij deze oefening kan worden gebruikt.

Oefening 3c. Persoonlijk actieplan voor terugkeer

Duur van 
de oefening

40 minuten

Doel De deelnemers leren hoe zij met hun cliënt een persoonlijk actieplan voor terugkeer kunnen opstellen.

Uitwerking 
training

De deelnemers krijgen een hand-out met een persoonlijk actieplan voor terugkeer van de Safe Future 
Methodiek. De deelnemers werken in kleine groepjes van 3 à 4 personen. 

De trainer vraagt de deelnemers een van hun cliënten in gedachten te houden. Vervolgens moeten ze 
een aantal aspecten uit het persoonlijk actieplan voor terugkeer kiezen waarvan zij denken dat deze 
het meest urgent zijn voor die speci�eke cliënt om een veilige terugkeer mogelijk te maken. Dit wordt 
individueel gedaan (10 minuten). De aspecten waar het hier omgaat, zijn vergelijkbaar met die in Over-
zicht 1 en 2 en omvatten zaken als inkomen, veiligheid, zorg voor kinderen, (geestelijke) gezondheids-
zorg, sociaal netwerk, sociale status na terugkeer etc.

De deelnemers bespreken daarna in hun eigen groepje waarom ze in het persoonlijk actieplan voor te-
rugkeer voor de speci�eke cliënt hebben gekozen voor deze speci�eke aspecten. Elke deelnemer komt 
daarbij aan bod. De deelnemers stellen elkaar vragen om hun keuzes te verduidelijken, geven aan welke 
eerste stappen zij zouden nemen om het persoonlijk actieplan voor terugkeer in te vullen en welke 
belemmeringen zij denken tegen te komen bij de uitvoering van het plan met hun cliënt. 

Aan het eind van de oefening wordt er in de groep als geheel feedback gegeven. Trainers lopen rond 
om de kleine groepjes waar nodig bij te staan.

Trainingsat-
tributen

Kopieën van “Persoonlijk Actieplan Terugkeer” (bijlage 5 van de Safe Future Methodiek), A4’tjes, 
�ip-overbladen, markers en pennen. 

Raadpleeg de Safe Future Methodiek voor het volledige persoonlijk actieplan terugkeer.
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Oefening 3d. Ecogram

Duur van 
de oefening

50 minuten

Doel De deelnemers leren hoe ze moeten omgaan met een ecogram. Dit helpt hen (en de cliënt) om meer infor-
matie naar boven te krijgen over het netwerk voor sociale ondersteuning waar de cliënt op kan terugvallen. 

Uitwerking 
training

De deelnemers ontvangen het onderdeel “Ecogram” uit bijlage 8 van de Safe Future Methodiek. De 
deelnemers werken in tweetallen.

De trainer vraagt de deelnemers om een ecogram van elkaar te maken. De een stelt vragen en de ander 
antwoordt op basis van zijn/haar persoonlijke situatie. Zodra het ecogram voltooid is, bespreekt het 
tweetal de meerwaarde van het opstellen van zo’n ecogram met de cliënt. Wat is er moeilijk voor de 
deelnemer die de vragen stelt en wat is er juist lastig voor degene die antwoord moet geven? Zijn som-
mige vragen gemakkelijker of moeilijker te stellen dan andere? Wat is het persoonlijke e�ect op beide 
deelnemers? Heeft de manier waarop je de vragen hebt gesteld, het antwoord van de ander beïnvloed? 
Wat zou er anders kunnen (30 minuten)?

Nadat de deelnemers in tweetallen hebben gewerkt, wordt in de groep als geheel besproken hoe dit 
instrument van meerwaarde kan zijn voor cliënten en hoe het hen kan helpen zich voor te bereiden op 
hun toekomst (20 minuten).

Trainingsat-
tributen

Kopieën van het onderdeel “Ecogram” uit bijlage 8 van de Safe Future Methodiek, A4’tjes, voorbeeld 
van een ingevuld ecogram.

Zie bijlage 4 voor de hand-out die bij deze oefening kan worden gebruikt.

Oefening 4. Sociale kaart met betrekking tot veilige terugkeer en re-integratie

Duur van 
de oefening

40 minuten

Doel De deelnemers doen ervaring op met het gebruik van een sociale kaart met betrekking tot veilige terug-
keer en re-integratie, en leren hoe ze aan relevante informatie kunnen komen en hoe ze hun cliënten goed 
over de mogelijkheden kunnen informeren.

Uitwerking 
training

De deelnemers worden verdeeld over groepjes van drie. Elke groep ontvangt informatie/materiaal over 
organisaties die betrokken zijn bij veilige terugkeer en re-integratie (nieuwbrieven, websites, folders 
etc.).

De trainer vraagt de deelnemers goed naar de informatie te kijken en een korte presentatie op te stellen 
voor alle deelnemers (15 minuten) waarin de volgende aspecten aan bod komen: 

• Wat zijn de doelgroepen waar deze organisatie zich op richt?

• Voor welke landen biedt deze organisatie hulp bij een veilige terugkeer en re-integratie.

• Richt de organisatie zich op hulp bij de voorbereiding op een veilige terugkeer of op hulp bij 
een veilige re-integratie na terugkeer?

• Wat houdt de hulp in?

Nadat de deelnemers eerst in kleine groepjes hebben gewerkt (25 minuten), geeft elk groepje voor de 
hele groep een presentatie van “hun” organisatie.

Trainingsat-
tributen

Plastic mapje met informatie over de organisaties die betrokken zijn bij de veilige terugkeer en re-in-
tegratie. 

Flip-overbladen, markers, laptops (minimaal vier, indien nodig aangevuld met mobiele telefoons)
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Oefening 5. Uitzoeken van de mogelijkheden voor een veilige re-integratie in 
het land van herkomst – hoe je het sociale netwerk van de cliënt kunt gebruiken 

Duur van 
de oefening

30 minuten

Doel De deelnemers worden gemotiveerd om samen met hun cliënten de mogelijkheden van hulp in het land 
van herkomst uit te zoeken. Door de wisselwerking met andere deelnemers doen ze nieuwe vaardigheden 
op over hoe je voor de cliënt een sociaal netwerk in zijn/haar land van herkomst kunt opbouwen.

Uitwerking 
training

De deelnemers werken in groepjes van drie. De trainer vraagt hen zich een voorstelling te maken van 
de situatie waarin hun cliënt zich bevindt bij de voorbereiding van diens terugkeer naar het land van 
herkomst. De trainer vraagt de deelnemers vervolgens om drie manieren te bedenken waarop zij hun 
cliënt in contact kunnen brengen met een nuttig sociaal netwerk (bijv. kerkgenootschap, sociale hulp-
verleningsorganisatie, familie, medische hulpdiensten etc.). Gebruik je creativiteit!

De deelnemers worden gevraagd binnen hun kleine groepjes antwoord te geven op de volgende vragen:

• Hoe kun je bepalen wie er sociale steun kan verlenen in het land van herkomst van je cliënt? 
Welke mogelijke uitgangspunten heb je daarbij?

• Hoe kan jouw cliënt (met jouw hulp) toegang krijgen tot dat sociale netwerk?

De antwoorden op deze vragen worden ingevuld op de �ip-overbladen.

Zodra de groep hiermee klaar is, worden de verschillende opties en ideeën vergeleken. Stel elkaar ook 
andere vragen, bijvoorbeeld: denk je dat dit in de praktijk ook echt kan gebeuren bij je cliënt? Ben je 
in staat en bereid om op deze manier met je cliënt te werken?

Aan het einde van de oefening kan er binnen de gehele groep feedback worden gegeven. De diverse 
deelnemers worden dan gevraagd hun favoriete ideeën binnen hun groepje te delen.

Trainingsat-
tributen

Flip-overbladen
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Oefening 6. Elevator pitch: leg de Safe Future Methodiek uit in één minuut

Duur van 
de oefening

30 minuten

Doel De deelnemers kunnen de Safe Future Methodiek uitleggen aan hun cliënten of overige relevante partijen 
en kunnen het belang ervan in het kort aangeven. Daarnaast kunnen de deelnemers verwoorden wat zij 
hebben geleerd tijdens de training.

Uitwerking 
training

De deelnemers werken in tweetallen en leggen elkaar in een minirollenspel uit wat de Safe Future Metho-
diek precies inhoudt. Afhankelijk van de beschikbare tijd en de behoeften van de groep, zijn er meerdere 
ronden. Sommige ronden ook kunnen worden herhaald om de uiteindelijke presentatie te verbeteren.

De trainer legt uit dat er gebruik wordt gemaakt van een “elevator pitch”. Elke deelnemer heeft één minuut 
om de Safe Future Methodiek aan de ander uit te leggen (in de eerste ronde kan dit ook twee minuten zijn 
– dan kunnen de deelnemers wat extra oefenen). Na elke ronde wisselen de deelnemers van rol: degene die 
net luisterde, gaat nu de elevator pitch doen. Ook neemt de luisteraar in elke ronde een andere rol op zich:

Rollenspel 1: A is een collega die niet heeft deelgenomen aan de training; B is de andere deelnemer. 
A geeft B gelegenheid zijn of haar elevator pitch te doen en mag ter verduidelijking maar één vraag 
stellen, mocht dit nodig blijken.

Ronde 1:
• Leg in één minuut uit: Wat is de Safe Future Methodiek?

Ronde 2:
• Leg in één minuut uit: Waarom denk je dat het belangrijk is om de toekomst met je cliënt te bespreken? 

Rollenspel 2: A is nu een relatief nieuwe cliënt voor wie de toekomst nog erg onzeker is. Het is niet 
duidelijk of hij/zij wel kan blijven in het land van bestemming. 

Ronde 3:
• Leg in één minuut uit: Wat is de Safe Future Methodiek?

Ronde 4:
• Leg in één minuut uit: Waarom denk je dat het belangrijk is om de toekomst met je cliënt te bespreken? 

Rollenspel 3: A is nu een asieladvocaat die strijdt voor een permanente verblijfsvergunning van zijn/
haar cliënt.

Ronde 5:
• Leg in één minuut uit: Wat is de Safe Future Methodiek?

Ronde 6:
• Leg in één minuut uit: Waarom denk je dat het belangrijk is om de toekomst met je cliënt te 

bespreken? 

Een ander mogelijk rollenspel is dat A een cliënt is met een verstandelijke handicap. Andere opties zijn 
ook mogelijk.

Tussen de rondes of aan het einde van de oefening kan er binnen de hele groep feedback worden gege-
ven. Daarbij gaat het om vragen zoals: Wat heeft er gewerkt? Wat was moeilijk? Wat waren de verschillen 
tussen de verschillende doelgroepen in je rollenspel? Ook kan worden overwogen een bepaalde ronde 
over te doen als deelnemers niet tevreden zijn met hun elevator pitch en feedback hebben gekregen 
hoe ze die kunnen verbeteren.

Trainingsat-
tributen

Mobiele telefoon met wekker, bij voorkeur een stopwatch.

3.5 Slotopmerkingen
Organisaties die zelf trainingen willen ontwikkelen en/of uitvoeren met betrekking tot de thema’s van vroege identi-
�catie en veilige toekomst, veilige terugkeer op basis van de praktische handleidingen van Euro TrafGuID en de Safe 
Future Methodiek, kunnen altijd gebruikmaken van de trainingsmodulen die zijn ontwikkeld in het kader van Safe!. 
Voorwaarde is wel dat de bron van de trainingsmodulen wordt vermeld en dat wordt vermeld dat Safe! werd medege-
�nancierd door AMIF en de eerder genoemde Nederlandse ministeries.

De pool van trainers die betrokken is bij Safe! is eveneens beschikbaar voor toekomstige trainingsverzoeken. U kunt 
hiervoor altijd contact opnemen met FairWork (www.fairwork.nu) of HVO-Querido (www.hvoquerido.nl/acm/). 
Beide organisaties zijn ook bereikbaar per e-mail: info@fairwork.nu of acm@hvoquerido.nl. 
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Hoofdstuk 4 Het Nationaal Platform in Nederland  

In dit hoofdstuk gaan we in op de situatie van slachto�ers van mensenhandel 
die vanuit derde landen in Nederland aankomen. Ook besteden we aandacht 
aan de belangrijkste uitdagingen en aanbevelingen met betrekking tot vroege 
identi�catie en veilige terugkeer en duurzame re-integratie.  
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4.1 Structuur van het Nationaal Platform  
De structuur van het Nationaal Platform in Nederland wijkt enigszins af van die van de platformen in de andere 
partnerlanden. Het Nederlandse platform was het eerste platform dat werd georganiseerd. De voorbereiding van de 
trainingsprogramma’s door FairWork, de partnerorganisatie van Safe!, en de samenstelling van de trainerspool was nog 
in volle gang. Daarom werd besloten de training los te koppelen van de expert meeting zelf. Als gevolg daarvan werden 
er eind oktober 2017, dus nog vóór de expert meeting van 4 december 2017, twee proeftrainingen in Nederland ge-
organiseerd. Een ander verschil met de overige nationale platformen is dat de deelnemers van het trainingsprogramma 
Vroege identi�catie afkomstig waren van andere organisaties dan de deelnemers van het trainingsprogramma Safe Future, 
Safe Return (al is er ook sprake van overlap). Als follow-up van het Nationaal Platform is bovendien voor maatschappelijk 
werkers in een zogeheten bed-bad-broodvoorziening in Amsterdam voor migranten zonder papieren ook twee keer de 
training Safe Future, Safe Return gegeven.

In totaal waren er 115 deelnemers tijdens het Nationaal Platform in Nederland. 17 deelnemers aan het trainingspro-
gramma Vroege identi�catie waren afkomstig van ngo’s die nauw contact hebben met migranten en vluchtelingen, zoals 
ASKV, Barka, Zonder Pardon op Straat, IDHEM en Wereldhuis/Diaconie. De overige deelnemers waren afkomstig uit 
de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang, vluchtelingenorganisaties en Veilig Thuis. Tijdens het trainingspro-
gramma Safe Future, Safe Return waren er in totaal 21 deelnemers, afkomstig uit de vrouwenopvang en maatschappelijke 
opvang, vluchtelingenorganisaties, Nidos en de Equator Foundation, aangevuld met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers die werkzaam zijn als zorgcoördinatoren voor slachto�ers van mensenhandel. Het trainingsprogramma werd 
ontwikkeld en uitgevoerd door FairWork. De deelnemers aan beide trainingen leverden ook belangrijke feedback over 
de proeftrainingen. Deze feedback werd meegenomen bij de samenstelling van de trainingsprogramma’s voor de overi-
ge nationale platformen en het Internationaal Platform. Tot slot, maar daarom zeker niet minder belangrijk, namen 17 
maatschappelijk werkers deel aan de training Safe Future, Safe Return in de bed-bad-broodvoorziening in Amsterdam.

Op 4 december 2017 werd door HVO-Querido en CoMensha een expert meeting georganiseerd, waarbij 60 professi-
onals van tal van verschillende organisaties aanwezig waren: IOM, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, de Dienst Te-
rugkeer en Vertrek, de Koninklijke Marechaussee, het Korps landelijke politiediensten, het ministerie van Justitie en Vei-
ligheid, het Bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, vrouwenopvang 
en maatschappelijke opvang, Nidos, Rode Kruis Nederland, Spirit, Not for Sale, Sister Works, SHOP Den Haag, Zonder 
Pardon op Straat, de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Weert, vluchtelingenorganisaties en asielzoekerscentra. 
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4.2 Korte inleiding op de situatie 
in Nederland

Het VN-Protocol inzake de voorkoming, bestrijding 
en bestra�ng van mensenhandel is opgenomen in 
de Nederlandse wetgeving onder artikel 273, on-
der f), van het Nederlands Wetboek van Strafrecht. 
De wetgeving is van toepassing op alle Nederland-
se en buitenlandse slachto�ers van mensenhandel. 
Slachto�ers uit derde landen hebben recht op een 
bedenktijd van drie maanden. Tijdens deze perio-
de kunnen ze beslissen of ze aangifte willen doen 
tegen de daders of niet. Slachto�ers die aangifte 
doen, hebben recht op een voorlopige verblijfsver-
gunning om redenen van humanitaire aard. Deze 
is één jaar geldig en kan worden verlengd zolang 
de strafrechtelijke procedure loopt. Slachto�ers met 
een dergelijke voorlopige verblijfsvergunning heb-
ben het recht om te werken. Als de zaak voor de 
rechter komt, krijgen slachto�ers van mensenhandel 
een voorlopige verblijfsvergunning van vijf jaar om 
redenen van humanitaire aard. 

Nederland is al sinds het begin van de jaren negentig 
van de 20e eeuw een land van bestemming voor 
slachto�ers van mensenhandel uit derde landen. De 
laatste jaren is het ook steeds duidelijker geworden 
dat Nederland ook een land van herkomst is voor 
minderjarigen en jonge volwassenen met de Ne-
derlandse nationaliteit, die door jonge mannelijke 
mensenhandelaars, zogeheten “loverboys”, worden 
gedwongen tot seksuele uitbuiting. Deze gevallen 
bleven in het verleden vaak onopgemerkt; tegen-
woordig vormen ze echter de grootste groep, zoals 
hierna zal worden aangegeven. 

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Sek-
sueel Geweld tegen Kinderen schat dat er in Ne-
derland 5 à 7 duizend slachto�ers van mensenhan-
del per jaar zijn. Slechts 19% van dit geschatte cijfer 
wordt gemeld aan CoMensha, het landelijk Coördi-
natiecentrum tegen Mensenhandel, dat tussen 2013 
en 2017 5.433 slachto�ers heeft geregistreerd. Ne-
derlandse slachto�ers van seksuele uitbuiting vor-
men in Nederland de grootste groep van slachtof-
fers van mensenhandel: het geschatte cijfer bedraagt 
3.000 per jaar, waarvan 1.300 minderjarigen. Afgezet 
daartegen wordt geschat dat ongeveer 2.700 onder-
danen van derde landen elk jaar in Nederland het 
slachto�er van mensenhandel worden; 1.300 zijn 
het slachto�er van seksuele uitbuiting en 1.400 zijn 
het slachto�er van andere vormen van handel, voor-
namelijk dwangarbeid.17

17 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 

Kinderen. Slachto�ermonitor 2013-2017 (Den Haag 2018), 125-126.

Brigita (Slowakije)

Brigita is opgegroeid in een klein dorpje in Slowakije. Haar vader 
heeft een Roma-achtergrond en geniet een hoge status binnen 
de gemeenschap. Als meisje is Brigita eerst naar de basisschool 
gegaan. Daarna is zij een bakkersopleiding begonnen; deze kon 
zij helaas niet afmaken wegens gebrek aan geld. Brigita heeft een 
zoontje van twee jaar uit een eerdere relatie. Het jongetje heeft 
een lichamelijke handicap en moet dringend worden geopereerd 
om blijvende invaliditeit te voorkomen. 

Voordat Brigita naar Nederland vertrok, heeft zij nog in een fabriek 
gewerkt. Met het geld dat zij verdiende, heeft zij geprobeerd voor 
haar ouders en zoontje te zorgen, maar het lukte haar niet om met 
haar salaris de eindjes aan elkaar te knopen, met name vanwege 
de hoge ziekenhuisrekeningen voor haar zoontje. Samen met haar 
vriend en diens neef en oom is zij naar Nederland vertrokken om 
naar werk te zoeken. Zij heeft dit niet verteld aan haar ouders.

In Nederland kreeg Brigita werk aangeboden in een club. Zij heeft 
dit aanbod geaccepteerd, maar besefte naar eigen zeggen niet wat 
voor werk ze moest doen. Op de club bood iemand haar een drank-
je aan. Daarna is zij �auwgevallen. De eigenaar van de club werd 
gealarmeerd door Brigita’s gedrag en belde vervolgens de politie. De 
politie bood Brigita een periode van bedenktijd aan, omdat men het 
vermoeden had dat zij een slachto�er van mensenhandel was. 

Brigita werd opgenomen in het gespecialiseerde opvangcentrum 
voor slachto�ers van mensenhandel van HVO-Querido. Haar 
vriend en diens oom en neef werden gearresteerd door de politie op 
verdenking van mensenhandel en werden in hechtenis genomen.

Bij opname in het opvangcentrum gaf Brigita aan dat ze zo snel 
mogelijk wilde terugkeren naar haar ouders en zoontje in Slowakije. 
Er werd contact opgenomen met IOM: zij gingen het gesprek aan 
met Brigita en het terugkeerproces werd in gang gezet. Brigita gaf aan 
dat ze haar bakkersopleiding zou willen afmaken en dat haar grootste 
wens was dat haar zoontje de operatie kon onderaan. IOM Slowa-
kije heeft contact opgenomen met haar ouders, die zeer bezorgd waren 
en aangaven dat ze hun dochter thuis zouden verwelkomen.

Brigita wilde geen aangifte doen en geloofde niet dat haar vriend 
betrokken was bij mensenhandel. Na een paar weken informeerde 
de politie het opvangcentrum dat haar vriend was vrijgelaten, 
maar nog steeds verdachte was in de zaak. 

Later, nadat haar advocaat en het personeel van het opvangcentrum 
het vertrouwen van Brigita hadden gewonnen, werd duidelijk dat zij 
onder dwang was gekidnapt vanuit Slowakije en dat ze niet vrijwillig 
was vertrokken om geld te verdienen, zoals ze eerder had aangegeven. 
Haar vader kwam erachter dat Brigitta nog steeds onder invloed stond 
van haar handelaren en dat haar vriend en diens handlangers haar bij 
terugkeer zouden opwachten op het vliegveld in Slowakije. In overleg 
met de politie, IOM en het opvangcentrum werd besloten Brigita bij 
vertrek vanuit Schiphol niet haar mobiel te geven om te voorkomen 
dat zij opnieuw contact zou opnemen met haar handelaren. Bij 
aankomst in Slowakije werd zij opgewacht door IOM Slowakije. Ze 
verlieten gezamenlijk het vliegveld via een andere uitgang.



Hoofdstuk 4 - Het Nationaal Platform in Nederland 55

In 2017 werden door CoMensha 958 slachto�ers gerapporteerd: 339 met de Nederlandse nationaliteit en 619 uit derde 
landen (deze laatste groep besloeg in totaal 70 nationaliteiten). De “top tien” van slachto�ers wordt gevormd door Polen 
(80), Roemenië (70), Nigeria (46), Oeganda (34), Hongarije (32), Guinee (30), Bulgarije (27), de Filipijnen (20), China 
(20) en Sierra Leone (13)18.  

Uit een analyse van de Nationaal Rapporteur blijkt dat het kleine percentage slachto�ers dat tijdens de periode 2013-
2017 is geïdenti�ceerd, onder meer te verklaren is door gebrek aan capaciteit binnen het politiekorps (met name in 
2015 ging de aandacht vooral uit naar de grote instroom van vluchtelingen en migranten en naar mensensmokkel, 
en niet zozeer naar mensenhandel). Een andere belangrijke factor heeft te maken met privacywetgeving: slachto�ers 
moeten geïnformeerde toestemming geven om te worden geregistreerd en dit is in de praktijk vaak moeilijk te krijgen. 
Een laatste belangrijke factor is dat seksuele uitbuiting zich meer en meer verplaatst naar minder zichtbare delen van de 
seksindustrie in Nederland, zoals escortservices en seksuele uitbuiting in privéhuizen.19

Topje van de ijsberg

Een rapport uit 201720, dat is gepubliceerd door het Bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen Kinderen, bevat een schatting door deskundigen die ervaring hebben met het schatten van verborgen 
bevolkingsgroepen, zoals slachto�ers van mensenhandel. Op basis van het rapport is het geschatte aantal slachto�ers van 
mensenhandel vijfmaal zo groot als het aantal geïdenti�ceerde slachto�ers. Dit komt neer op ongeveer 6.250 slachto�ers 
per jaar in Nederland. Het rapport bevat gegevens met betrekking tot geïdenti�ceerde slachto�ers die zijn geregistreerd 
door het Nederlands Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha)/La Strada Nederland. De cijfers voor ge-
identi�ceerde slachto�ers zijn afgezet tegen de geschatte cijfers om het aantal slachto�ers te bepalen dat op grond van 
de schatting ongeïdenti�ceerd en dus onzichtbaar blijft. Er wordt met name bezorgdheid geuit over slachto�ers van 
binnenlandse mensenhandel ten behoeve van seksuele uitbuiting, met name minderjarige slachto�ers, die nog verborge-
ner lijken dan andere slachto�ers van mensenhandel: slechts één van de negen van deze minderjarige slachto�ers wordt 
geïdenti�ceerd.

Verdrag inzake de bestrijding van mensenhandel – GRETA-rapport 2018

Op 3 mei 2005 heeft het Comité van ministers van de Raad van Europa het Verdrag inzake de bestrijding van mensen-
handel goedgekeurd.21 Het Verdrag is in werking getreden op 1 februari 2008. Het Verdrag bouwt voort op de bestaande 
internationale instrumenten, maar gaat verder dan de minimumnormen die daarin zijn overeengekomen en versterkt 
de aan slachto�ers geboden bescherming. Het Verdrag heeft een uitgebreid toepassingsgebied en omvat alle vormen van 
mensenhandel (nationaal dan wel internationaal, al dan niet gekoppeld aan georganiseerde misdaad) en heeft betrekking 
op alle personen die het slachto�er zijn van mensenhandel (vrouwen, mannen of kinderen). Vormen van uitbuiting die 
onder het Verdrag vallen, omvatten in ieder geval seksuele uitbuiting, dwangarbeid of gedwongen diensten, slavernij of 
met slavernij verwante praktijken, onderworpenheid en het verwijderen van organen.

De belangrijkste meerwaarde van het Verdrag is dat het is opgesteld vanuit het oogpunt van de mensenrechten en 
aandacht besteedt aan de bescherming van slachto�ers. In de preambule wordt mensenhandel gede�nieerd als “een 
schending van de rechten van de mens en een aantasting van de waardigheid en de integriteit van de mens”. Het Verdrag 
voorziet in een reeks rechten voor slachto�ers van mensenhandel, met name het recht om als slachto�er geïdenti�ceerd 
te worden, bescherming en ondersteuning te ontvangen, een herstel- en bedenktijd van ten minste 30 dagen te krijgen, 
een verlengbare verblijfsvergunning toegekend te krijgen en compensatie te ontvangen voor de geleden schade.

Een andere belangrijke meerwaarde van het Verdrag is het controlesysteem dat is opgezet om toezicht te houden op de 
uitvoering van de in het Verdrag opgenomen verplichtingen. Deze bevat twee pijlers: de Groep van deskundigen inzake 
de bestrijding van mensenhandel (GRETA) en het Comité van de Partijen. GRETA bezoekt de landen die partij zijn 
bij het verdrag, stelt analyses op en publiceert deze landenrapporten, ter evaluatie van de wetgevende en overige maat-
regelen die door de partijen worden genomen om de bepalingen van het Verdrag uit te voeren.

18 Ibid., 143-146.

19 Ibid., 21, 125-126.

20 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (BNRM). Slachto�ermonitor mensenhandel 2012-2016 (Den Haag, oktober 2017).

21 Zie: https://www.coe.int/en/web/anti-human-tra�cking/about-the-convention. Van het GRETA-rapport bestaat geen o�ciële Nederlandse vertaling. De in dit 

rapport opgenomen vertaalde passages zijn zelf vertaald.



56 Stemmen uit het veld

In november 2018 heeft het Comité van de partijen bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van 
mensenhandel de aanbeveling van GRETA voor Nederland goedgekeurd.22 In deze aanbevelingen werd de vooruitgang 
die Nederland heeft geboekt bij de aanpak van mensenhandel erkend, maar werden tegelijk de volgende opmerkingen 
geplaatst met betrekking tot onderdanen van derde landen: 

“Slachto�ers uit Nederland en de EU, evenals onderdanen uit derde landen die wettelijk verblijven in Nederland, hebben 
toegang tot alle vormen van ondersteuning en bijstand, ongeacht de vraag of zij samenwerken met het onderzoek en de 
vervolging. Aan slachto�ers die niet wettelijk in Nederland verblijven, kan een verblijfsvergunning worden verleend voor de 
periode tot na de herstel- en bedenktijd, mits de mensenhandel wordt gemeld bij de politie en er een strafrechtelijk onder-
zoek naar de dader wordt ingesteld. Daardoor is de ondersteuning van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen na 
de herstel- en bedenktijd gekoppeld aan de vraag of er een strafrechtelijk onderzoek wordt verricht. Vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties hebben GRETA gemeld dat de autoriteiten niet altijd de beoordeling van ngo’s overnemen 
dat bepaalde slachto�ers van mensenhandel te getraumatiseerd zijn om deel te nemen aan een strafrechtelijke procedure. Als 
slachto�ers van mensenhandel uit derde landen aan wie een voorlopige verblijfsvergunning is verleend ten behoeve van hun 
samenwerking in het onderzoek of de strafrechtelijke procedure, deze samenwerking stopzetten, wordt de verblijfsvergunning 
ingetrokken en verliezen deze slachto�ers als gevolg daarvan hun toegang tot bijstand en ondersteuning. Volgens de Neder-
landse overheid wordt de ondersteuning in de praktijk niet direct ingetrokken. Zodra de strafrechtelijke procedure is voltooid, 
kunnen onderdanen van derde landen een permanente verblijfsvergunning om redenen van humanitaire aard aanvragen.”23  

Interessant is ook de volgende opmerking, die door de internationale enquête uit hoofdstuk 2 wordt bevestigd: 

“Volgens de Nederlandse overheid kan de afname in het aantal geïdenti�ceerde vermoedelijke slachto�ers van mensenhan-
del over de jaren worden toegeschreven aan de ingrijpende reorganisatie van het politiekorps, die in 2012 is begonnen en 
heeft geresulteerd in een aanzienlijke doorloop van personeel, alsook aan het politieke besluit inzake nieuwe prioriteiten 
voor wetshandhavingsinstellingen in verband met de toegenomen instroom van migranten en asielzoekers en de toegenomen 
terrorismedreiging.”24

GRETA deed de aanbeveling dat de Nederlandse overheid aanvullende maatregelen zou nemen om de volgende kwes-
ties aan te pakken, die om directe actie vragen en waren opgenomen in het rapport van GRETA:

“Zorg ervoor dat, overeenkomstig artikel 12(6) van het Verdrag, aan buitenlandse slachto�ers van mensenhandel geboden 
ondersteuning niet is gekoppeld aan onderzoek of vervolging; neem aanvullende stappen [...] om ervoor te zorgen dat, over-
eenkomstig de verplichtingen op grond van de artikelen 10, 12 en 13 van het Verdrag, alle mogelijke buitenlandse slachtof-
fers van mensenhandel, met inbegrip van onderdanen van de EU/EER, consequent een periode van herstel- en bedenktijd 
krijgen aangeboden, ongeacht of de bevoegde autoriteiten de zaak behandelen.”25

TIP rapport 2018

Het “Tra�cking in Persons Report” of het TIP-rapport is een jaarlijks rapport dat wordt gepubliceerd door het Bu-
reau voor de controle en bestrijding van mensenhandel van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken. De 
TIP-rapporten zijn een voortvloeisel van de Amerikaanse Wet op de bescherming van de slachto�ers van mensenhan-
del (“Tra�cking Victims Protection Act (TVPA)”) van 2000, de Amerikaanse wetgeving om overheden wereldwijd in 
te delen op basis van hun waargenomen inspanningen om mensenhandel te erkennen en te bestrijden. De Verenigde 
Staten pretenderen wereldwijd voorop te gaan in deze strijd26, een bewering die niet onomstreden is. Critici hebben 
erop gewezen dat “de internationale regels die de landen (waaronder de VS) collectief hebben ontwikkeld en vrijwillig 
hebben geaccepteerd”, eerder zouden moeten worden toegepast dan “dat we ons richten op criteria die uitsluitend zijn 
opgesteld door Amerikaanse politici.”27

22 De Groep van deskundigen inzake de bestrijding van mensenhandel (GRETA) van de Raad van Europa. Report concerning the implementation of the Council of Europe 

Convention on Action against Tra�cking in Human Beings by the Netherlands (tweede evaluatieronde; goedgekeurd op 13 juli 2018; gepubliceerd op 19 oktober 2018).

23 Ibid., 26.

24 Ibid., 8.

25 Ibid., 25, 34.

26 Zie: https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

27 Gallagher, Anne T. “Improving the E�ectiveness of the International Law of Human Tra�cking: A Vision for the Future of the US Tra�cking in Persons Reports”. 

Human Rights Review. 12 (3): 381–400. doi:10.1007/s12142-010-0183-6. Geraadpleegd op 30 juli 2014.
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Dat gezegd hebbende, zijn de TIP-rapporten zeer invloedrijk en worden ze door regeringen en maatschappelijke orga-
nisaties wereldwijd serieus genomen. De TIP-rapporten delen overheden in in drie zogeheten ‘Tiers’ 28: 

• Tier 1: Overheden van landen die volledig voldoen aan de minimumnormen van de TVPA voor het uit-
bannen van mensenhandel. NB: dit betekent niet dat mensenhandel niet voorkomt in deze landen, maar dat 
de overheid “blijk geeft van serieuze en aanhoudende inspanningen” om deze te bestrijden en te voorkomen.

• Tier 2: Overheden van landen die niet volledig voldoen aan de minimumnormen van de TVPA, maar er alles 
aan doen om te zorgen dat hun optreden in overeenstemming is met die normen. 

• Tier 2 Watch List: De overheid van een land dat niet volledig voldoet aan de minimumnormen van de TVPA, 
maar er alles aan doet om te zorgen dat haar optreden in overeenstemming is met die normen, en waarvan: 

a. het aantal slachto�ers van ernstige vormen van mensenhandel in absolute zin zeer groot is of aanzienlijk 
toeneemt; 

b. het afgelopen jaar geen bewijs kon worden geleverd van grotere inspanningen om ernstige vormen van 
mensenhandel te bestrijden, bijvoorbeeld aan de hand van onderzoeken, vervolging en veroordeling van 
misdaden van mensenhandel, en waarvan aanwijzingen bestaan van medeplichtigheid van ambtenaren aan 
ernstige vormen van mensenhandel; of 

c. de vaststelling dat het land er alles aan doet om te zorgen dat haar optreden in overeenstemming is met die 
normen, gebaseerd is op de toezegging door dat land om het komende jaar extra stappen te nemen. 

• Tier 3: Landen waarvan de overheden niet voldoen aan de minimumnormen en die er niet alles aan doen om 
wel daaraan te voldoen. NB: landen die gedurende twee achtereenvolgende jaren op de Tier 2 Watch List zijn 
geplaatst, worden automatisch afgewaardeerd naar Tier 3 als er in het derde jaar geen aanzienlijke progressie 
wordt geboekt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Staten is bevoegd deze automatische afwaarde-
ring ongedaan te maken indien er geloofwaardig bewijs is dat een dergelijke ongedaanmaking gerechtvaardigd 
is. De overheid van dat land moet hiervoor een schriftelijk plan voorleggen waarvan de uitvoering garant staat 
voor aanzienlijke inspanningen om aan de minimumnormen van de TVPA voor uitbanning van mensenhandel 
te voldoen, en moet tevens voldoende middelen reserveren om het plan uit te voeren. De minister kan echter 
slechts twee achtereenvolgende jaren deze ongedaanmaking doorvoeren. Na het derde jaar moet een land 
stijgen naar Tier 2 of zakken naar Tier 3.

In 2018 werd Nederland ingedeeld in Tier 1, evenals in voorgaande jaren. Daarbij werd het volgende opgemerkt29:

“De Nederlandse overheid [...] heeft tijdens deze rapportageperiode opnieuw blijk gegeven van serieuze en aanhoudende 
inspanningen; Nederland blijft daarom in Tier 1. De overheid heeft blijk gegeven van serieuze en aanhoudende inspanningen 
ten aanzien van onderzoek, vervolging en veroordeling van een aanzienlijk aantal mensenhandelaars, het aantal veroorde-
lingen is gestegen en er is een aanzienlijke hoeveelheid slachto�ers geïdenti�ceerd. De nationaal rapporteur heeft de controle 
en evaluatie van mensenhandel geïntensi�eerd en de wetshandhavingsinstanties hebben hun inspanningen om kindersekstoe-
risme te bestrijden opgevoerd. Hoewel de overheid voldoet aan de minimumnormen, hebben de autoriteiten voor het vierde 
achtereenvolgende jaar minder slachto�ers geïdenti�ceerd en hebben ze de buitenlandse slachto�ers niet altijd bedenktijd van 
drie maanden geboden. Ook heeft de overheid nagelaten de volledige statistieken voor de rapportageperiode te rapporteren.”

Aan Nederland werden de volgende aanbevelingen gedaan:

“Doe er meer aan om slachto�ers te identi�ceren en alle potentiële slachto�ers van mensenhandel te voorzien van zorg, 
ongeacht of zij kunnen meewerken aan een onderzoek of niet; verbeter de gegevensverzameling over strafoplegging en iden-
ti�catie van slachto�ers; voer de inspanningen op ten aanzien van onderzoek, vervolging en veroordeling en zorg dat men-
senhandelaren worden gestraft overeenkomstig de ernst van hun misdaad; rond het nationaal actieplan af; blijf contact zoeken 
met potentiële slachto�ers in arbeidssectoren en spoor gedwongen arbeid op; vul alle regionale vacatures voor coördinator van 
slachto�erzorg; streef naar meer convenanten met bedrijfssectoren om het risico van mensenhandel in de toeleveringsketen 
terug te brengen; en verbeter de begeleiding van ambtenaren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba teneinde de identi�catie van 
slachto�ers en de vervolging van mensenhandelaars op te voeren.” 

28 Bureau voor de controle en bestrijding van mensenhandel van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken. Tra�cking in Persons Report (juni 2018), 40-41. 

Van het TIP-rapport bestaat geen o�ciële Nederlandse vertaling. De in dit rapport opgenomen vertaalde passages zijn zelf vertaald.

29 Bureau voor de controle en bestrijding van mensenhandel van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken. Tra�cking in Persons Report (juni 2018), 320-322.
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Ook werd er in het TIP-rapport van 2018 een “mensenhandelpro�el” van Nederland gepubliceerd:

“Zoals de laatste vijf jaar is gerapporteerd, is Nederland een land van herkomst en bestemming en een doorreisland voor mannen, vrou-
wen en kinderen die worden onderworpen aan seksuele uitbuiting en dwangarbeid. De grootste groep geïdenti�ceerde slachto�ers bestaat 
uit Nederlandse meisjes die worden verleid door jonge mannelijke mensenhandelaren, ook wel “loverboys” genoemd. Deze loverboys 
onderwerpen kwetsbare meisjes door middel van dwang aan seksuele uitbuiting, vaak door middel van een onechte liefdesrelatie. Vrou-
welijke en minderjarige vluchtelingen en asielzoekers zijn kwetsbaar voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. Mannen 
en vrouwen uit Oost-Europa, Afrika en Zuid- en Oost-Azië worden het slachto�er van dwangarbeid in sectoren zoals de binnenvaart, 
landbouw, tuinbouw, horeca, huishoudelijke slavernij en gedwongen criminele activiteit. Criminele groepen dwingen Roma-kinderen om 
deel uit te maken van netwerken voor zakkenrollerij en winkeldiefstal. Vluchtelingen en asielzoekers, waaronder onbegeleide kinderen, 
zijn kwetsbaar voor dwangarbeid. Nederland is een land van herkomst voor wat betreft kindersekstoeristen.”

4.3 Belangrijkste resultaten van de expert meeting: dilemma’s en stappen voor de 
toekomst

De expert meeting in Nederland was een combinatie van plenaire presentaties en een praktische uitwisseling in kleine 
groepjes tussen professionals die werkzaam zijn op het gebied van mensenhandel en/of migranten en vluchtelingen. 
Nadat het Safe!-project en de eerste uitkomsten van het internationale onderzoek naar de trends en uitdagingen met 
betrekking tot vroege identi�catie en veilige terugkeer waren gepresenteerd, werden de deelnemers opgedeeld in kleine 
groepjes om de problemen waarmee zij in hun dagelijkse werk met (mogelijke) slachto�ers van mensenhandel worden 
geconfronteerd, met elkaar te bespreken. 

Vroege identi�catie en bescherming

Ten aanzien van vroege identi�catie en de bescherming van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen werden de 
volgende hoofddilemma’s gespeci�ceerd: 

• Er is een gebrek aan personele middelen om slachto�ers van mensenhandel in een vroeg stadium te identi�-
ceren. Dit betreft meerdere beroepsgroepen, waaronder de politie, de immigratiedienst, vluchtelingencentra, 
jeugddiensten en de arbeidsinspectie, maar ook binnen opvangcentra en migrantenorganisaties. Daarbij gaat 
het om vroege identi�catie van zowel Nederlandse slachto�ers als slachto�ers uit derde landen.

• Behalve specialisten die speci�ek opgeleid zijn op dit vlak, herkennen veel professionals de signalen van men-
senhandel niet. En als ze het al wel doen, weten ze vaak niet waar ze nadere informatie moeten opvragen en 
hoe ze het (mogelijke) slachto�er moeten doorwijzen.

• Er is ten aanzien van mensenhandel een gebrek aan kennis over bestaande overeenkomsten en verwijzings-
mechanismen. Bovendien is er onvoldoende samenwerking tussen partijen die actief zijn op het gebied van 
mensenhandel en professionals die zich bezig houden met vergelijkbare kwesties, zoals migratie.

• Veel migrantengemeenschappen zijn zich te weinig bewust van het probleem van mensenhandel of er is een 
te groot taboe om het probleem bespreekbaar te maken. En als er dan een mogelijk slachto�er wordt geïden-
ti�ceerd, dan is er vaak geen stappenplan voor doorverwijzing. 

• Op grond van privacywetgeving mogen professionals vaak hun vermoedens van mensenhandel niet aan de 
autoriteiten en CoMensha melden, met name sinds de nieuwe Europese gegevensbeschermingswetgeving. 
Sommige professionals, zoals de politie, zijn wettelijk verplicht contact op te nemen met CoMensha zodra zij 
signalen van mensenhandel opvangen.

• Slachto�ers van mensenhandel zijn vaak bang om hun ervaringen te delen, met name bij formele contacten 
met de politie en de immigratiemedewerkers.

• Veel slachto�ers van mensenhandel zijn niet geneigd zichzelf als slachto�er te identi�ceren; soms is dat uit 
angst, maar soms ook uit gebrek aan kennis of omdat ze denken dat aangifte doen hun situatie niet zal ver-
beteren. Soms voelen ze zich ook helemaal niet uitgebuit, ondanks de slechte omstandigheden: ze verdienen 
immers meer in Nederland dan ze ooit zouden doen in hun land van herkomst. Om die reden vragen ze niet 
om hulp – ook niet als ze in aanraking komen met hulpdiensten – en doen ze geen aangifte.
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Veilige terugkeer en re-integratie

De deelnemers noemden de volgende dilemma’s ten aanzien van een veilige toekomst en een veilige terugkeer van 
slachto�ers van mensenhandel uit derde landen:

• Het politieke klimaat in Nederland is verhard; er is minder tolerantie ten aanzien van vluchtelingen en mi-
granten en daarom ook ten aanzien van slachto�ers van mensenhandel.

• Nadat slachto�ers formeel zijn geïdenti�ceerd, staan hun levens vaak “in de wacht”. Slachto�ers die aangifte 
doen, krijgen een eenjarige verblijfsvergunning tijdens de strafrechtelijke procedure, maar hun toekomst is 
totaal onzeker en het is zeer onwaarschijnlijk dat ze een permanente verblijfsvergunning in Nederland krij-
gen toegewezen. Als gevolg daarvan worden veel slachto�ers passief; hulpverleners hebben dan vaak grote 
moeite om hen te bereiken.

• Veel mensenhandelzaken worden al geseponeerd voordat ze überhaupt voor de rechter worden gebracht. Als 
gevolg daarvan wordt de verblijfsvergunning van het slachto�er ingetrokken en moet deze op korte termijn 
het land verlaten. Er blijft dan weinig tijd over om voor het slachto�er een veilige terugkeer en re-integratie 
voor te bereiden.

• Veel slachto�ers zijn bang voor vergelding van de mensenhandelaar en/of geweld tegen hun familieleden in 
het land van herkomst. Ze hebben geen vertrouwen in de autoriteiten in hun thuisland en in de bereidheid 
en het vermogen ervan hen te beschermen. Ook is de reden waarom zij in eerste instantie zijn geëmigreerd, 
niet veranderd, bijv. lage inkomsten en/of gebrek aan opleiding in het land van herkomst. Voordat zij het 
slachto�er van mensenhandel werden, behoorden zij vaak al tot een kwetsbare groep in hun land van her-
komst. Die kwetsbaarheid is alleen maar toegenomen, nu ze ook slachto�er van mensenhandel zijn. Daarom 
willen ze vaak niet eens nadenken over de optie van terugkeer.

• Uit angst dat dit hun zaak negatief zal beïnvloeden, spreken veel cliënten vaak niet open over hun sociale 
netwerk en overige opties voor re-integratie in hun land van herkomst.

• Slachto�ers, maar ook de organisaties die hen ondersteunen, hebben vaak geen inzicht in de bestaande mo-
gelijkheden voor terugkeer en re-integratie. Daarnaast is het voor veel professionals die met slachto�ers van 
mensenhandel werken, vaak geen gangbare praktijk om over terugkeer te praten. Kortom, de optie van te-
rugkeer komt vaak in het geheel niet ter sprake.

• Slachto�ers van mensenhandel uit derde landen hebben slechts een kleine kans om in Nederland een perma-
nente verblijfsvergunning te krijgen. Toch houden ze vast aan deze kans en willen ze de optie van terugkeer 
tot het allerlaatste moment niet overwegen. Daardoor wordt het bijna onmogelijk een veilige terugkeer te 
regelen. Dit wordt soms nog een versterkt door de advocaat. Ook gebeurt het dat het slachto�er een andere 
advocaat wil zodra diens advocaat aangeeft dat er geen andere optie dan terugkeer is.

• Veel slachto�ers zien er geen enkel heil in hun leven opnieuw op te bouwen in het land van herkomst en 
blokkeren elk gesprek dat tot dit onderwerp kan leiden. Ook hebben slachto�ers vaak geen vertrouwen in de 
hulpverleners die hen proberen te helpen.

• Voor veel slachto�ers bestaat er een zeer realistisch veiligheidsrisico als zij naar huis terugkeren aangezien (de 
netwerken van) mensenhandelaren nog altijd actief zijn in hun land van herkomst en/of deze de slachto�ers 
met vergeldingsmaatregelen dreigen. Bovendien worden de risicobeoordelingen voorafgaand aan terugkeer 
niet altijd verricht, waardoor er een groot vraagteken bestaat ten aanzien van de daadwerkelijke risico’s.

• In veel landen van herkomst van slachto�ers van mensenhandel is er een gebrek aan betrouwbare hulporga-
nisaties, waardoor het voor slachto�ers erg moeilijk wordt veilig naar huis terug te keren en hun leven op-
nieuw op te bouwen.
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4.4 Wat kan Nederland doen?
De volgende suggesties werden gedaan om vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel te bevorderen:

Vroege identi�catie en bescherming

• Er is behoefte aan voortdurende politieke lobby en belangenbehartiging om het probleem van mensenhandel 
hoog op de politieke agenda te houden: dit geldt ten aanzien van zowel vroege identi�catie als veilige terug-
keer en re-integratie. Hulporganisaties kunnen casestudy’s aanreiken om deze lobby en belangenbehartiging 
kracht bij te zetten.

• De privacywetgeving moet worden verhelderd en verbeterd, zodat meer beroepsgroepen (mogelijke) slacht-
o�ers van mensenhandel kunnen identi�ceren en hen kunnen aanmelden bij de autoriteiten en CoMensha.

• Er moet worden gezorgd voor meer capaciteit bij de politie, de immigratiediensten en overige relevante 
stakeholders om vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel mogelijk te maken. Dit is deels een 
kwestie van politieke wil om het vraagstuk prioriteit te geven.

• Professionele groepen moeten actief streven naar samenwerking om zo een multistakeholderbenadering 
voor de bestrijding van mensenhandel mogelijk te maken. Daarbij is de aanstelling van “zorgcoördinatoren” 
voor slachto�ers van cruciaal belang. Zorgcoördinatoren zijn zeer gespecialiseerde maatschappelijk werkers, 
die werkzaam zijn bij opvangcentra of overige organisaties en die de schakel vormen tussen de partijen die 
betrokken zijn bij het slachto�er en de vervolging van de daders. Dit netwerk van zorgcoördinatoren zou 
geheel Nederland moeten omvatten, wat op dit moment helaas nog niet het geval is.

• De procedures voor asiel en mensenhandel moeten op elkaar worden afgestemd en de samenwerking tussen 
de actoren uit beide domeinen moet worden versterkt.

• Er moeten meer voorlichtingscampagnes komen over hoe je mensenhandel kunt herkennen. Daarnaast moe-
ten meer professionals training krijgen over vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel. Ook is er 
behoefte aan preventiemateriaal, bijv. informatie over wettelijke rechten, arbeidswetgeving en de risico’s van 
mensenhandel voor migranten die naar Nederland komen. Deze materialen moeten worden verspreid onder 
migrantenorganisaties en migrantenkerken. Verder moeten er peer educators bij het proces worden betrok-
ken, omdat deze betere toegang hebben tot (mogelijke) slachto�ers dan Nederlandse instellingen. Tot slot 
moeten er met het oog op preventie voorlichtingscampagnes worden opgezet voor de landen van herkomst.

• Migrantenorganisaties en voormalige slachto�ers van mensenhandel moeten worden betrokken bij bewust-
wordingscampagnes onder (mogelijke) nieuwe slachto�ers.

• Bij al deze maatregelen moet de bescherming van de slachto�ers centraal staan, en niet de vervolging van de 
daders.

Na gewerkt te hebben in kleine groepjes, werden de deelnemers aan de expert meeting gevraagd de workshop in één woord of 
één korte zin op te sommen. Dit zijn een paar van hun antwoorden:
- ‘Bewustzijn’
- ‘Het gesprek onbevangen aangaan’
- ‘Goede workshop. Leuk om samen te werken.’
- ‘Je veilig voelen, je thuis voelen, welkom zijn = veilige 

toekomst’
- ‘Goede uitwisseling van ideeën en energie’
- ‘Veel geleerd!’

- ‘Goed voor het netwerk’
- ‘Wees goed voorbereid wanneer je praat met een cliënt over 

de toekomst en begin niet meteen met de ‘zware’ vragen!’
- ‘Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om de juiste vragen te 

stellen!’
- ‘Ik heb veel geleerd, met name om dingen vanuit een ander 

gezichtspunt te beschouwen.’
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Veilige terugkeer en re-integratie

Ten aanzien van de veilige terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen werden de 
volgende aanbevelingen gedaan:

• Het is van cruciaal belang om slachto�ers realistisch en eerlijk te informeren. Alleen dan kunnen ze een goed 
onderbouwd besluit over hun toekomst nemen. Het creëren van een veilig klimaat voor de gesprekken over 
hun toekomst en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt is eveneens een essentiële factor.

• De opties voor de toekomst moeten zo snel mogelijk met het slachto�er worden besproken. Zo blijft er ge-
noeg tijd over om een veilige terugkeer en re-integratie voor te bereiden. Het is belangrijk dat professionals 
training krijgen over hoe ze een dergelijk gesprek moeten aangaan. De Safe Future Methodiek is daarbij een 
nuttig hulpmiddel.

• Het proces van het bespreken van terugkeer als optie neemt de nodige tijd in beslag. Slachto�ers moet deze 
tijd ook worden gegund, al is het alleen maar om te zorgen dat de terugkeer veilig en de re-integratie duur-
zaam is. Er moet zo snel mogelijk contact met hulporganisaties in het land van herkomst en de IOM in beide 
landen worden gelegd.

• Voorafgaand aan het vertrek moet een risicotaxatie worden verricht en er moeten passende maatregelen mo-
gelijk zijn als de veiligheidssituatie dit verlangt, onder andere in de vorm van nader onderzoek en uitstel van 
het vertrek.

• Net als bij vroege identi�catie is een multistakeholderbenadering van cruciaal belang voor een veilige terug-
keer en re-integratie. Deze multistakeholderbenadering moet de betrokkenheid omvatten van hulporganisa-
ties (opvangcentra etc.), migratiemedewerkers, de politie, gespecialiseerde advocaten en organisaties gericht 
op terugkeer.

• Het is essentieel om te kunnen beschikken over een bijgewerkte sociale kaart van betrouwbare hulporganisa-
ties in het land van herkomst, evenals over diepgravende kennis van en culturele gevoeligheid voor de lokale 
situatie ten aanzien van veiligheidsrisico’s, kansen om een nieuw bestaan op te bouwen etc.

• Er is behoefte aan meer gespecialiseerde advocaten die enerzijds de beste belangen van het slachto�er kun-
nen verdedigen, maar anderzijds ook een realistisch scenario kunnen aandragen en een hopeloze zaak niet 
eindeloos verlengen. Dit laatste maakte het namelijk alleen maar moeilijker voor slachto�ers om andere op-
ties te overwegen.
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4.5 Van deskundigheid tot praktijk: hoogtepunten van de trainingsprogramma’s 
Vroege identi�catie en Safe Future, Safe Return

In totaal hebben 38 professionals van migranten- en vluchtelingenorganisaties, vrouwenopvang en maatschappelijke 
opvang en overige stakeholders de trainingsprogramma’s Vroege identi�catie en Safe Future, Safe Return bijgewoond. 
Sommigen van hen hadden reeds ervaring met slachto�ers van mensenhandel; voor anderen was het nog een geheel 
nieuw onderwerp. De deelnemers gaven de volgende feedback:

“Door de training heb ik meer kennis over de materie gekregen. Ik ging naar huis met een rugzak vol nieuwe informatie 
en vaardigheden. Het is mij veel duidelijker geworden hoe ik signalen van mensenhandel bij mijn cliënten kan herkennen.”
- Maatschappelijk werker in de vrouwenopvang

“Voorafgaand aan de training wist ik nog niet zo veel over het onderwerp. Ik realiseer mij nu dat ik in het verleden signalen 
heb gemist. Ik ben nu veel alerter geworden en de training heeft mij geholpen de situatie van mijn cliënten voortaan kritischer 
te analyseren.”
- Maatschappelijk werker bij een organisatie die diensten biedt aan ongedocumenteerde migranten 

“Het was erg nuttig om mensen van andere organisaties met een vergelijkbare functie te ontmoeten en ervaringen met elkaar 
uit te wisselen over hoe je het best om kunt gaan met deze ingewikkelde doelgroep.”
- Psycholoog bij een organisatie die gespecialiseerde psychologische ondersteuning verleent aan slachto�ers van mensenhandel

“Ik heb geleerd om op een meer methodische manier naar het terugkeerproces te kijken. Ook vond ik het echt leuk om erva-
ringen met collega’s uit te wisselen. Het is mij nu duidelijk geworden welke stappen ik moet volgen als een cliënt terugkeert 
naar zijn of haar thuisland. Ik hoop dat ik deze training ook aan mijn eigen team kan geven.”
- Manager bij een opvangcentrum voor dak- en thuislozen, die werkt met migranten

“Ik heb meer inzicht gekregen in hoe belangrijk het is om zo vroeg mogelijk met de cliënt het gesprek aan te gaan over diens 
toekomst. En ik heb nu ook de middelen om dat te doen. Dit is nieuw werkterrein voor mij, dus ik heb niet veel ervaring. 
De training was echter erg nuttig om collega’s te leren kennen en te horen hoe je dingen moet aanpakken. Al met al heeft dit 
voor mij de drempel verlaagd om het gesprek met mijn cliënten aan te gaan over de mogelijkheid van terugkeer. Uiteindelijk 
is dat het besluit van de cliënt, maar het is mijn taak om deze van de juiste informatie te voorzien.”
- Maatschappelijk werker uit de vrouwenopvang

“Ik wist vóór deze training nog maar zeer weinig van mensenhandel. Bij ons opvangcentrum, dat gericht is op slachto�ers 
zonder papieren die het slachto�er zijn geworden van huiselijk geweld of mensenhandel, is het praten over de toekomst een 
zeer gevoelig en ook lastig punt. Als we met cliënten praten, ligt de nadruk vooral op het hier en nu. Maar we willen in de 
nabije toekomst gebruik gaan maken van de Safe Future Methodiek, omdat het belangrijk is om alle opties met de cliënt te 
bespreken.”
- Maatschappelijk werker bij opvangcentrum voor ongedocumenteerde migranten 

De deelnemers hebben van hun kant de trainers ook weer waardevolle input gegeven over hoe het trainingsprogram-
ma kon worden verbeterd en ver�jnd. Op basis van deze proeftrainingen is het trainingsprogramma voor de Nationale 
Platformen en het Internationale Platform aangepast en verbeterd. FairWork, de partnerorganisatie van Safe!, heeft de 
proeftrainingen gebruikt als basis voor de opleiding voor de trainerspool, die in november 2018 heeft plaatsgevonden. 
De trainerspool bestond uit zeer ervaren maatschappelijk werkers van HVO-Querido en Humanitas, aangevuld met 
een medewerker van IOM Nederland en een trainer van CoMensha. FairWork en de trainerspool hebben het trainings-
programma vervolgens uitgevoerd tijdens de (inter)nationale platformen, aangevuld met de expertise van de plaatselijke 
partners in Bulgarije, Noord-Macedonië en Hongarije. 

4.6 Slotopmerkingen
De expert meeting in Nederland heeft op meerdere punten voor duidelijke stappen vooruit gezorgd, uitgaande van de 
praktische ervaringen van professionals die werkzaam zijn in het veld. Het trainingsprogramma vormde de aanzet voor 
de nationale platformen in Bulgarije, Noord-Macedonië en Hongarije. De roep om een multidisciplinaire multistake-
holderbenadering was een van de voornaamste aanbevelingen, evenals de vroege betrokkenheid van migrantenorgani-
saties en peer educators. 
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5.1 Structuur van het Nationaal Platform
Tijdens het EU-voorzitterschap van Bulgarije gedurende het eerste half jaar van 2018 werd op 16 maart een eendaagse 
internationale conferentie gehouden onder de titel “‘Safe Future for Women – Safe Future for All”. De conferentie 
werd gehouden onder auspiciën van EU-commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, mw. Maria Gabriel. 
Mw. Myria Vassiliadou, de EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel, verwelkomde de deelnemers in een 
videoboodschap, die speciaal voor die gelegenheid was opgenomen. De conferentie was niet alleen gericht op vroege 
identi�catie en veilige terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel, maar ook op het probleem van 
huiselijk geweld. Ook werd speciale aandacht besteed aan het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen 
en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het Verdrag van Istanbul). De 70 deelnemers waren afkom-
stig van een breed scala aan organisaties, uiteenlopend van Bulgaarse ministeries en ngo’s tot internationale organisaties 
met een vertegenwoordiging in Bulgarije. Tijdens het middagprogramma namen negentien deskundigen deel aan een 
workshop, die speciaal gericht was op vroege identi�catie en duurzame re-integratie van slachto�ers van mensenhandel. 
Animus Association organiseerde de expert meeting in Bulgarije in nauw overleg met het Nationaal comité voor de 
bestrijding van mensenhandel in Bulgarije en IOM Bulgarije.

Om praktische redenen werd het trainingsonderdeel van het Nationaal Platform in Bulgarije in samenspraak met de 
partners in Noord-Macedonië georganiseerd. Zie het volgende hoofdstuk voor meer informatie hierover. 

5.2 Korte inleiding op de situatie in Bulgarije 
De belangrijkste Bulgaarse wetgeving met betrekking tot Bulgaarse slachto�ers van mensenhandel wordt gevormd door 
de Bulgaarse Wet ter bestrijding van mensenhandel, het Bulgaarse Wetboek van Strafrecht (art. 16 en 159) en de Bulgaar-
se Wet op de kinderbescherming. De Bulgaarse Wet ter bestrijding van mensenhandel is in theorie ook van toepassing op 
(mogelijke) slachto�ers van mensenhandel uit derde landen, in combinatie met de Bulgaarse Asiel- en vluchtelingenwet. 

Het Nationaal comité voor de bestrijding van mensenhandel geeft aan dat op grond van de gegevens van het Bulgaarse 
parket in 2017 in totaal 508 Bulgaaarse slachto�ers van mensenhandel formeel zijn geïdenti�ceerd, een stijging ten 
opzichte van 447 het jaar ervoor. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze cijfers cumulatief zijn (d.w.z. ze omvatten 
ook de nog lopende procedures die reeds in eerdere jaren zijn geopend). Los daarvan ontvangt het Nationaal comité 
ongeveer 100 signalen per jaar, waarbij het gaat om 130 à 140 potentiële (informeel geïdenti�ceerde) slachto�ers. Tot 
nu toe heeft onder onderdanen van derde landen nog geen formele identi�catie van slachto�ers van mensenhandel 
plaatsgevonden, al is er wel één zaak aangespannen (zie de casestudy over Ada hierna). Gelet op de toegenomen instroom 
van migranten in Bulgarije sinds 2013, is er wel sprake van een verhoogd risico van mensenhandel onder deze groep.
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GRETA-rapport 2016 (meest recente rapport over Bulgarije)

In januari 2016 heeft de Groep van deskundigen inzake de bestrijding van mensenhandel (GRETA) van de Raad van 
Europa een rapport gepubliceerd over de situatie van mensenhandel in Bulgarije30. Daarin zijn de volgende opmerkin-
gen opgenomen over slachto�ers van mensenhandel uit derde landen:

“Sinds 2013 is het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Bulgarije als externe grens van de Europese Unie scherp toegenomen 
als gevolg van de humanitaire crisis in verband met het con�ict in Syrië (7.144 in 2013; 11.091 in 2014). Veel van hen 
zijn onbegeleide kinderen. Tegelijkertijd zijn er hier onder de asielzoekers geen slachto�ers van mensenhandel geïdenti�ceerd.”31

In het licht van het bovenstaande heeft GRETA de Bulgaarse autoriteiten met klem gevraagd nadere stappen te nemen 
ter verbetering van een tijdige identi�catie van slachto�ers van mensenhandel, en met name om:

“meer aandacht te besteden aan het opsporen van slachto�ers van mensenhandel onder buitenlandse werknemers, asielzoekers 
en personen die zijn geplaatst in detentiecentra voor immigranten. In dit kader moeten er trainingen over het identi�ceren van 
slachto�ers van mensenhandel en hun rechten worden verzorgd door het personeel van het Bulgaars Staatsagentschap voor 
vluchtelingen en het directoraat Migratie.”32

Zoals eerder aangegeven en zoals ook benadrukt in de onderstaande casestudy, zijn alle tot op heden formeel geïdenti-
�ceerde slachto�ers van mensenhandel Bulgaarse staatsburgers. Ongeveer 80% daarvan is slachto�er van mensenhandel 
voor seksuele uitbuiting, ongeveer 15% voor arbeidsuitbuiting en de rest voor gedwongen bedelarij en schijn- of ge-
dwongen huwelijken.

Alle gespecialiseerde diensten (in totaal drie opvangcentra voor tijdelijke huisvesting van slachto�ers, een crisiscentrum 
voor kinderen en een langdurig opvangcentrum voor re-integratie) zijn open voor zowel binnenlandse als buitenlandse 
slachto�ers. Deze gespecialiseerde diensten voor zowel binnenlandse als buitenlandse slachto�ers van mensenhandel 
worden ge�nancierd door en vallen onder het toezicht van het Nationaal comité. Los van het Nationaal comité beheert 
Animus Association ook een gespecialiseerd doorgangscentrum voor slachto�ers van mensenhandel, dat is gevestigd 
te So�a. Van oudsher waren veel cliënten van het centrum van Animus Bulgaarse slachto�ers die terugkeerden uit het 
buitenland, maar de laatste paar jaar wordt er ook een klein aantal slachto�ers van mensenhandel uit derde landen op-
gevangen. Deze werden echter niet formeel als zodanig door de Bulgaarse identiteiten geïdenti�ceerd en werden om 
andere redenen naar het centrum doorverwezen. 

Als het gaat om de veilige terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen, vindt er 
samenwerking plaats tussen de Bulgaarse overheidsinstellingen, internationale organisaties zoals IOM en lokale ngo’s 
voor de veilige terugkeer van migranten. Aangezien er tot nu toe nog geen formele identi�catie heeft plaatsgevonden 
van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen, vindt de samenwerking ten behoeve van een veilige terugkeer en 
re-integratie vaak plaats op andere gronden, met name repatriëring van migranten in het algemeen.

TIP-rapport 2018

Behalve het GRETA-rapport is er ook een TIP-rapport over Bulgarije. Dit is gepubliceerd in 2018.  Bulgarije werd in 
201833 ingedeeld in Tier 2: landen die niet volledig voldoen aan de minimumnormen van de TVPA, maar er alles aan 
doen om te zorgen dat hun optreden in overeenstemming is met die normen. Dit betekende een opwaardering ten 
opzichte van de drie jaren ervoor, toen Bulgarije was opgenomen op de Tier 2 Watch List.  

30 De Groep van deskundigen inzake de bestrijding van mensenhandel (GRETA) van de Raad van Europa. Report concerning the implementation of the Council 

of Europe Convention on Action against Tra�cking in Human Beings by Bulgaria. Second evaluation round (Rapport over de uitvoering van het Verdrag van de 

Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel door Bulgaria. Tweede evaluatieronde) (28 januari 2016). Van het GRETA-rapport bestaat geen o�ciële 

Nederlandse vertaling. De in dit rapport opgenomen vertaalde passages zijn zelf vertaald.

31 Ibid., 7.

32 Ibid., 27.

33 Bureau voor de controle en bestrijding van mensenhandel van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken. Tra�cking in Persons Report (juni 2018), 112-

114. Van het TIP-rapport bestaat geen o�ciële Nederlandse vertaling. De in dit rapport opgenomen vertaalde passages zijn zelf vertaald.



Hoofdstuk 5 - Het Nationaal Platform in Bulgarije 65

In het rapport worden de volgende opmerkingen gemaakt:

“De overheid heeft vergeleken met de vorige rapportageperiode blijk gegeven van aanzienlijke inspanningen; Bulgarije is daarom 
opgewaardeerd naar Tier 2. De overheid heeft laten zien dat zij steeds meer aan het probleem doet door meer geld te reserveren voor 
diensten voor slachto�ers en door in So�a twee nieuwe faciliteiten voor slachto�ers van mensenhandel te openen, waaronder een 
crisiscentrum voor kinderslachto�ers. De autoriteiten identi�ceerden meer slachto�ers – in 2016 werd meer dan een verdubbeling 
van het aantal slachto�ers van dwangarbeid geïdenti�ceerd – en veroordeelden meer mensenhandelaren. De regering nam tevens een 
nationale vijfjarenstrategie voor bestrijding van mensenhandel voor de periode 2017-2021 aan. De Bulgaarse overheid voldeed op 
een aantal belangrijke vlakken echter nog altijd niet aan de minimumnormen. Rechters en openbare aanklagers kregen nog altijd te 
weinig training voor het werk met slachto�ers van mensenhandel en bijbehorende zaken. Dit had een negatief e�ect op de getuigen-
bescherming, de compensatie van slachto�ers en de veroordeling van daders. Rechtbanken legden de meeste veroordeelde handelaren 
nog steeds slechts een voorwaardelijke straf op. Het gebrek aan kennis onder ambtenaren van indicatoren van mensenhandel vormde 
een belemmering voor een doelmatige identi�catie van slachto�ers, met name onder buitenlandse onderdanen en vrouwen die worden 
uitgebuit in de prostitutie. Corruptie binnen de wetshandhavingsinstanties en de rechterlijke macht belemmeren nog steeds de voor-
tuitgang en het onderzoek naar medeplichtige ambtenaren leidden zelden tot strafrechtelijke vervolging.” 

De volgende aanbevelingen werden gedaan:

“Laat veroordeelde mensenhandelaren rekenschap a�eggen door middel van een gevangenisstraf; voer de inspanningen op om 
gevallen van seksuele uitbuiting en dwangarbeid te onderzoeken en te vervolgen; onderzoek, vervolg en veroordeel ambtenaren 
die medeplichtig zijn aan mensenhandel streng en laat veroordeelde ambtenaren rekenschap a�eggen door middel van een ge-
vangenisstraf; identi�ceer potentiële slachto�ers van mensenhandel proactief, met name onder vrouwen die worden uitgebuit in 
de prostitutie; voer de inspanningen op om wetshandhavingsambtenaren, openbare aanklagers en rechters te trainen, zodat ze 
goed inzicht krijgen in de ernst van misdrijven op het vlak van seksuele uitbuiting en dwangarbeid en het e�ect ervan op de 
slachto�ers; verhoog de �nanciële steun voor activiteiten ter bestrijding van mensenhandel, onder andere voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen in de nationale strategie en het nationaal programma, en voor het trainen van ambtenaren op het gebied 
van de identi�catie van slachto�ers; bied goed geïnformeerd juridisch advies en bescherming in de rechtbank voor slachto�ers 
die meewerken aan de vervolging van daders; bied gespecialiseerde diensten voor kinderslachto�ers, waaronder onbegeleide min-
derjarigen; stroomlijn het proces van compensatie van slachto�ers en vergroot het aantal slachto�ers dat compensatie ontvangt.” 

Van de mate waarin mensenhandel in Bulgarije voorkomt, werd het volgende pro�el geschetst:

“Zoals de laatste vijf jaar is gerapporteerd, is Bulgarije een land van oorsprong en in mindere mate een doorreisland en 
land van bestemming voor mannen, vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan seksuele uitbuiting en dwangarbeid. 
Bulgarije is nog altijd een van de belangrijkste bronnen van mensenhandel in de EU. De overheid en ngo’s rapporteren een 
aanzienlijke toename van het aantal Bulgaarse en Roma-slachto�ers dat belandt in gedwongen onderworpenheid, met name 
in Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Bulgaren van Turkse etniciteit en Roma-vrouwen en -meisjes, sommigen niet 
ouder dan 13 jaar, vormen de grootste groep slachto�ers van seksuele uitbuiting die in Bulgarije worden geïdenti�ceerd, met 
name in de hoofdstad, toeristische regio’s en grenssteden. Bulgaarse vrouwen en kinderen worden het slachto�er van sekshan-
del in geheel Europa. Slachto�ers worden steeds vaker uitgebuit door middel van een combinatie van seksuele en arbeidsuit-
buiting, waaronder huishoudelijke slavernij. Handelaren dwingen Bulgaarse mannen en jongens tot dwangarbeid in geheel 
Europa, voornamelijk in de landbouw, de bouw en de dienstensector. Bulgaarse kinderen en volwassenen met een handicap 
worden gedwongen op straat te bedelen of in Bulgarije en daarbuiten kleine diefstallen te plegen. Roma-kinderen zijn even-
eens kwetsbaar voor dwangarbeid, met name bedelen en zakkenrollen. Bulgarije is een land van bestemming voor een beperkt 
aantal buitenlandse slachto�ers van mensenhandel, onder andere uit Afrika en Zuidoost-Azië. Overheidscorruptie binnen de 
wetshandhaving en de rechtspraak blijft voor een deel de misdrijven op het gebied van mensenhandel mogelijk maken. Er is 
onderzoek verricht naar ambtenaren die worden verdacht naar betrokkenheid bij mensenhandel.”
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Ada (Afrika)

Ada werd in 2004 door haar familie gedwongen te trouwen. Het huwelijk werd traditioneel voltrokken overeenkomstig de 
plaatselijke rituelen en zonder wettelijke huwelijksakte. Tijdens haar huwelijk werd ze bijna dagelijks geestelijk en lichamelijk 
mishandeld door haar echtgenoot. Na het zoveelste incident van zwaar geweld tegen haar, probeerde Ada weg te lopen van haar 
echtgenoot en vroeg zij haar ouders om hulp. Omwille van hun traditionele geloof weigerden deze haar te steunen en dwongen 
zij haar terug te keren naar haar man. Met behulp van haar vrienden lukte het haar daarna werk te vinden bij een diplomaten-
gezin, waar ze kon zorgen voor de twee kinderen. 

Eerst was Ada erg blij met haar nieuwe werkgever, maar ze kreeg opnieuw problemen toen het gezin naar Bulgarije verhuisde 
en Ada meenam. In Bulgarije werd ze tot huishoudelijke slaaf gemaakt. Ze had geen toegang tot haar papieren, haar bewe-
gingsvrijheid was beperkt, wanneer ze ziek was werd medische hulp geweigerd en ze werd geïsoleerd van de buitenwereld. Ook 
kreeg ze herhaaldelijk niet te eten wanneer haar werkgever niet tevreden over haar was. De betaling die ze kreeg voor haar 
diensten stond niet in verhouding tot haar taken en zware werklast. Bovendien werd ze door het gezin geestelijk mishandeld. 
Daarbij werd regelmatig gedreigd haar terug te sturen naar haar echtgenoot als ze niet voldeed aan alle wensen. Omdat Ada 
geen Bulgaars sprak en niet eens wist waar ze zich precies bevond, was ze extreem kwetsbaar en geheel en al afhankelijk van 
haar werkgevers. Uiteindelijk lukte het Ada om het huishouden te ontvluchten en hulp te vragen.

Ada’s geval is het eerste “o�ciële” geval van een geïdenti�ceerd potentieel slachto�er van mensenhandel uit een derde land in 
Bulgarije. Haar zaak werd behandeld in overleg tussen diverse organisaties en instellingen. Advocaten van de Foundation for 
Access to Rights (FAR) identi�ceerde haar als slachto�er van mensenhandel ten behoeve van arbeidsuitbuiting. Voordat Ada als 
slachto�er van mensenhandel werd geïdenti�ceerd, heeft zij een verblijfsstatus om humanitaire redenen en internationale be-
scherming aangevraagd. Ze werd geplaatst in een opvangcentrum in So�a. Nadat ze was geïdenti�ceerd als slachto�er van men-
senhandel, werd contact opgenomen met het Nationaal comité voor de bestrijding van mensenhandel, de IOM en de Animus 
Association Foundation, en werd Ada overgebracht naar een gespecialiseerd crisiscentrum voor slachto�ers van mensenhandel. 
Het team ging met haar aan de slag met als doel een uitgebreide beoordeling te maken van haar psycho-emotionele toestand. 
Dit werk was er tevens op gericht een deskundigenrapport voor onderzoek op te stellen en kentekenen van criminele activiteiten 
jegens haar persoon vast te stellen en de eerste informele identi�catie te bevestigen. Tegelijkertijd meldde het Nationaal comité het 
geval bij het directoraat-generaal voor Bestrijding van georganiseerde misdaad en werd een zaak geopend. Nadat er onderzoek 
was verricht, werd de zaak doorverwezen naar het parket in So�a, dat echter wegens gebrek aan bewijs weigerde een gerechtelijk 
vooronderzoek in te stellen. Ook vormde de diplomatieke status van het gezin dat haar had misbruikt, een probleem bij een 
mogelijke vervolging.

Na diverse maanden van diepgravend onderzoek naar de hypothese van mensenhandel en werk aan de zaak, stelde Animus 
Association een rapport op waarin werd gesteld dat alle nodige signalen aanwezig waren dat Ada inderdaad slachto�er van 
mensenhandel was ten behoeve van arbeidsuitbuiting. Omdat het rapport ook nieuwe feiten bevatte, werd contact opgenomen met 
de aanklager van het Hof van Cassatie. De zaak werd heropend en er werd een onderzoek gelast naar het werk dat op de zaak 
was verricht door het directoraat-generaal voor Bestrijding van georganiseerde misdaad en de weigering van het parket in So�a 
om een gerechtelijk vooronderzoek te starten.

Momenteel heeft het slachto�er een procedure aangespannen om internationale bescherming te krijgen. Ze heeft na een verblijf 
van zes maanden het crisiscentrum verlaten en is erin geslaagd haar weg te vinden in de Bulgaarse samenleving: ze heeft in-
middels een aantal baantjes gehad en leert Bulgaars. De kans dat ze internationale ondersteuning ontvangt, is minimaal als ze 
niet formeel wordt geïdenti�ceerd als slachto�er van mensenhandel en niet betrokken is bij een strafrechtelijke procedure. Aan de 
andere kant zal dit in juridische zin bijdragen aan haar identi�catie door het Bulgaars Staatsagentschap voor vluchtelingen als 
persoon met speci�eke kwetsbaarheid en dienovereenkomstig speci�eke rechten (waaronder toepasselijkheid van diverse Europese 
rechtsinstrumenten, zoals Richtlijn 2004/81/EG).
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5.3 Belangrijkste resultaten van de expert meeting: dilemma’s en stappen voor de 
toekomst

De deelnemers aan de Bulgaarse expert meeting speci�ceerden de volgende hoofddilemma’s ten aanzien van vroege 
identi�catie en veilige en duurzame terugkeer van slachto�ers van mensenhandel onder migranten en vluchtelingen:

• Identi�catie kost tijd en moet gebaseerd zijn op een vertrouwensrelatie met het vermoedelijke slachto�er. 
Een groot probleem is de mobiliteit van migranten die slechts korte tijd op het grondgebied van Bulgarije 
verblijven en verder trekken naar West-Europa (vaak op de vlucht).

• Slechts weinig gevallen van mensenhandel worden geïdenti�ceerd en als ze dat al worden, is het vaak per 
toeval. Mensenhandel vindt vaak plaats binnen de migrantengemeenschap. Migranten zien zichzelf niet altijd 
als slachto�er of weten niet hoe en waar ze om hulp kunnen vragen. 

• Ook is het als gevolg van taalbarrières en culturele en religieuze verschillen moeilijker voor dienstverleners om 
signalen van mensenhandel onder migranten en vluchtelingen op te pikken. Er is een gebrek aan gedegen iden-
ti�catiecriteria en slachto�erpro�elen en de gegevensverzameling is in het algemeen een enorme uitdaging.

• Diverse deelnemers merkten ook op dat er een gebrek aan politieke wil bestaat om slachto�ers van mensen-
handel uit derde landen te erkennen en hun bescherming te bieden. 

• Vaak willen slachto�ers ook helemaal niet worden geïdenti�ceerd, uit schaamte of angst dan wel omwille van 
de wens verder te reizen naar West-Europa. Ze zijn bang dat als ze bewijs leveren in Bulgarije, ze gedwongen 
worden om daar ook te blijven. 

• Een lid van het Bulgaarse parlement zei dat een van de grootste problemen bij de omgang met mensenhan-
del is dat de handelaren die worden veroordeeld, in 95% van de gevallen slechts een voorwaardelijke straf 
krijgen. Dit is met name zorgwekkend als we bedenken hoe weinig vervolgingen er überhaupt zijn. Hij 
voegde eraan toe dat lokale comités ter bestrijding van mensenhandel veelal niet goed georganiseerd zijn en 
daarom ook weinig e�ectief opereren. Er zijn ernstige tekortkomingen in het rechtskader, waarin de priori-
teit ligt bij strafrechtelijke repressie en niet bij bescherming van het slachto�er. Sommige deelnemers wezen 
erop dat als het gaat om de problemen met betrekking tot vroege identi�catie, het erop lijkt dat de inzichten 
van de staat zeer afwijken van professionals die in het veld werken.

• Een van de problemen bij veilige integratie is het pro�el van de doelgroep: vaak gaat het om mensen zonder 
onderwijs, professionele vaardigheden of overige middelen/capaciteiten die hen kunnen helpen hun leven 
autonoom voort te zetten. Ook behoort 40% van de asielzoekers tot groepen die uiterst kwetsbaar zijn, zoals 
vrouwen en onbegeleide kinderen. 



68 Stemmen uit het veld

• De staat beschikt over beperkte administratieve en �nanciële capaciteit voor integratie van migranten op de 
lange termijn (als beste manier om uitbuiting te voorkomen). Dit geldt ook voor migranten die over een 
verblijfsvergunning beschikken.  

5.4 Wat kan Bulgarije doen?
De deelnemers aan de expert meeting in Bulgarije maakten onderscheid tussen zes verschillende gebieden van aanbe-
velingen en opmerkingen:

• De bestaande wetgeving is erg restrictief en koppelt dwangarbeid enkel aan fysiek geweld. Om die reden zou-
den de de�nities van mensenhandel ten behoeve van arbeidsuitbuiting moeten worden verruimd zodat deze 
ook andere vormen van uitbuiting omvatten.

• Werk onder erbarmelijke en uitbuitende omstandigheden is vaak de enige bron van inkomsten voor migranten 
– zowel migranten zonder papieren als voormalige inwoners van de Sovjet-Unie – omdat ze geen legale toe-
gang tot de Bulgaarse arbeidsmarkt hebben. Daarom werd door diverse deelnemers aanbevolen om alle migran-
ten snelle toegang tot de arbeidsmarkt te gunnen, in plaats van hen in de grijze sector te houden en hen zo aan 
het risico van uitbuiting bloot te stellen.

• Ook is het belangrijk om vakbonden en de bedrijfssector bij het proces te betrekken, aangezien zij vaak de 
eerste zijn die op gevallen van arbeidsuitbuiting stuiten.

• Er bestaat grote behoefte om te werken met culturele bemiddelaars, in het beste geval vrouwen. Vrouwen uit mi-
grantengemeenschappen moeten onderwijs en training krijgen om mogelijke gevallen van mensenhandel te iden-
ti�ceren, slachto�ers door te verwijzen voor bijstand en eerste psychologische steun aan slachto�ers te bieden. 

• Animus en de organisatie A21 bieden in Bulgarije een hotline, maar daarnaast is er ook behoefte aan telefoni-
sche hulpdiensten waar de consultants vreemde talen spreken. Hiervoor is meer onderzoek vereist naar de voor-
naamste landen waar de slachto�ers vandaan komen en naar welke talen daar worden gesproken.

• Er is behoefte aan meer �ngerspitzengefühl bij professionals die werkzaam zijn bij de overheid en de veilig-
heidsdiensten voor het tijdig identi�ceren van (mogelijke) slachto�ers van mensenhandel uit derde landen. Dit 
geldt met name voor die professionals die in de praktijk betrokken zijn bij het werk in opvangcentra en door-
gangscentra, maar betreft ook de sensitiviteit van ondervragers van het Bulgaars Staatsagentschap voor vluchte-
lingen en het directoraat-generaal Nationale Veiligheid.

• De IOM biedt via haar multidisciplinaire mobiele teams goede praktijken voor de identi�catie van kwetsbare 
migranten en vluchtelingen, onder wie ook mogelijke slachto�ers van mensenhandel. Deze mobiele teams wer-
ken ook met culturele bemiddelaars en er wordt juridische, sociale en psychologische hulp geboden. IOM voert 
aan de Turkse grens ook een regionaal project uit ter bescherming van onbegeleide minderjarigen.

• Tot slot moet ook de bredere samenleving worden betrokken. Ouders, het onderwijsstelsel en de gezinsom-
geving moeten worden voorgelicht over de gevaren, zodat zij hun kinderen kunnen beschermen en deze niet 
slachto�er worden. Dit betreft voornamelijk Bulgaarse slachto�ers, maar kan ook gelden voor migranten- en 
vluchtelingengemeenschappen. Bovendien moet het debat van de conferentiezalen en overige fora worden uit-
gebreid naar het parlement en de samenleving als geheel. Om in dit opzicht de gewenste resultaten te behalen, 
is een belangrijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld.

5.5 Slotopmerkingen
Als grensstaat van de EU heeft Bulgarije de verantwoordelijkheid om de vicieuze cirkel van geweld en uitbuiting in 
de levens van migranten, vluchtelingen en asielzoekers te doorbreken, maar daarnaast ook om de verspreiding van uit-
buiting en mensenhandel in Europa te voorkomen. Hoewel er tot op heden geen formele identi�catie van slachto�ers 
van mensenhandel uit derde landen in Bulgarije plaatsvindt, is het veelbelovend dat er een groeiend bewustzijn onder 
de Bulgaarse autoriteiten en ngo’s is dat migranten kwetsbaar zijn voor uitbuiting en misbruik, en dat er meer moet 
gebeuren om de uitbuitende praktijken in de verschillende arbeidssectoren te identi�ceren. De in maart 2018 gehouden 
expert meeting was een evenement op hoog niveau, dat aangaf dat de aandacht van het EU-voorzitterschap in Bulgarije 
in de eerste helft van 2018 primair uitging naar de mensenrechten. Ook is er sprake van toenemende samenwerking 
tussen de diverse stakeholders in Bulgarije, zoals ook is gebleken uit het geval van Ada.
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Hoofdstuk 6 Het Nationaal Platform in Noord-
Macedonië  

In dit hoofdstuk beschrijven we de situatie van slachto�ers van mensenhandel die 
vanuit derde landen in Noord-Macedonië aankomen. Ook besteden we aandacht 
aan de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot vroege identi�catie en veilige 
terugkeer en duurzame re-integratie. We sluiten het hoofdstuk af met een aantal 
aanbevelingen voor verdere stappen en een aantal observaties die zijn gedaan bij 
de trainingen die zijn georganiseerd voor professionals. 
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6.1 Structuur van het Nationaal Platform
Het Nationaal Platform in Noord-Macedonië startte op 27 maart 2018 met een eendaagse expert meeting, gevolgd 
door twee dagen met trainingen voor professionals, zowel op het gebied van vroege identi�catie als op het gebied van 
veilige terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen. In totaal waren er 49 deelnemers 
tijdens het Nationaal Platform in Noord-Macedonië.

De expert meeting werd bijgewoond door negentien vertegenwoordigers van het Noord-Macedonische ministerie van 
Binnenlandse Zaken, de Noord-Macedonische Vereniging van jonge advocaten, het Rode Kruis, de OVSE, de IOM, 
de delegatie van de EU in Noord-Macedonië, UNICEF, de UNHCR, het ICMPD, het Regionaal initiatief inzake mi-
gratie, asiel en vluchtelingen, en tal van Noord-Macedonische ngo’s die actief zijn op het vlak van bestrijding van men-
senhandel. De vergadering werd georganiseerd door Open Gate|La Strada Noord-Macedonië. Onder de deelnemers 
bevonden zich ook internationale Safe!-partners uit Nederland, Hongarije en Bulgarije om hun ervaringen te delen. 

Om praktische redenen werd het trainingsonderdeel van het Nationaal Platform in Noord-Macedonië in samenwerking 
met de partners in Bulgarije georganiseerd. Aan het trainingsprogramma werd deelgenomen door een zeer diverse groep 
van dertig deelnemers uit Noord-Macedonië en Bulgarije: het Rode Kruis en de IOM uit beide landen, de Noord-Ma-
cedonische Vereniging van jonge advocaten, de Noord-Macedonische grenspolitie, de ministeries van Binnenlandse 
Zaken van beide landen, met inbegrip van medewerkers van de (grens)politie, het Noord-Macedonische ministerie 
van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, het Noord-Macedonisch Centrum voor sociale zaken en arbeid, het Bulgaars 
Staatsagentschap voor vluchtelingen, de Deense Vluchtelingenraad in Macedonië, de Bulgaarse Raad van vrouwelijke 
vluchtelingen, en de Macedonische ngo Legis. Deze deelnemers werden nog aangevuld met maatschappelijk werkers 
van Animus Association en Open Gate, en verder internationale projectpartners zoals IOM Hongarije en IOM Bulgarije 
en de Hongaarse nationale politie. De trainingen werden gegevens door trainers uit de Nederlandse trainerspool, die 
bestaat uit vertegenwoordigers van FairWork, HVO-Querido, Humanitas Rotterdam en IOM Nederland.
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6.2 Korte inleiding op de situatie in Noord-
Macedonië

De belangrijkste Noord-Macedonische wetgeving met betrekking tot bin-
nenlandse slachto�ers van mensenhandel is het Noord-Macedonisch Wet-
boek van Strafrecht (art. 418). In het Noord-Macedonisch strafrecht wordt 
onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën:

• “mensenhandel” (artikel 418, onder a));

• “smokkel van migranten” (artikel 418, onder b));

• “organiseren van een groep en aanzetten tot het verrichten 
van handelingen van mensenhandel, smokkel van migranten en 
kinderhandel” (artikel 418, onder c));

• “kinderhandel” (artikel 418, onder d)); 

Op buitenlandse slachto�ers van mensenhandel is voor wat betreft de ver-
blijfsvergunning en de regulering van hun status, de Noord-Macedonische 
Wet op buitenlanders van toepassing. 

In Noord-Macedonië zijn nog maar weinig slachto�ers van mensenhandel 
(binnenlands dan wel uit derde landen) formeel geïdenti�ceerd. In 2017 wa-
ren er slechts twee binnenlandse gevallen en in 2016 vijf; in 2015 waren er 
drie gevallen, en daarnaast nog eens elf gevallen die niet o�cieel zijn erkend.

Wat betreft onderdanen van derde landen werden er in 2017 onder mi-
granten en vluchtelingen 97 potentiële slachto�ers geïdenti�ceerd. In 
2016 werd er slechts één slachto�er o�cieel geïdenti�ceerd (uit Servië); 
tezamen met de 86 potentiële slachto�ers uit 2015 zijn er onder migranten 
en vluchtelingen 105 buitenlandse slachto�ers geïdenti�ceerd. De meer-
derheid van de (potentiële) slachto�ers is afkomstig uit Afghanistan, Syrië, 
Iran, Irak, Somalië, Pakistan, Nigeria, Kenia en Congo.

Het merendeel van de gevallen, zowel binnenlandse als buitenlandse slacht-
o�ers, heeft betrekking op seksuele uitbuiting. Er zijn ook een paar geval-
len van arbeidsuitbuiting geregistreerd, evenals gedwongen huwelijken en 
gedwongen criminele activiteiten. 

In theorie zijn er sociale hulpprogramma’s en -diensten beschikbaar voor 
alle potentiële en/of geïdenti�ceerde slachto�ers van mensenhandel. Be-
halve binnenlandse slachto�ers van kunnen ook onderdanen van derde 
landen die legaal in Noord-Macedonië verblijven (en die dus over een 
voorlopige verblijfsvergunning beschikken) gebruikmaken van de dien-
sten. Omdat de meeste slachto�ers niet worden geïdenti�ceerd, is de toe-
gang tot de diensten in de praktijk beperkt. Het programma zelf omvat een 
reeks diensten die speci�ek zijn opgezet om slachto�ers van mensenhandel 
te helpen en te ondersteunen:

• veilige huisvesting;

• humanitaire hulp;

• medische ondersteuning;

• gespecialiseerd psychosociaal advies;

• rechtshulp en vertegenwoordiging in de rechtbank;

• onderwijs en aanvullende beroepskwali�caties;

• training ten behoeve van betere vaardigheden voor het zoeken van werk;

• coördinatie en samenwerking met relevante organisatie en instellingen. 

Emily (Kameroen)

Emily is zeven maanden zwanger; het is 
haar zevende zwangerschap. In Kameroen 
heeft zij zes kinderen die qua leeftijd 
variëren van zes tot eenentwintig jaar. De 
kinderen zijn ondergebracht bij de familie 
van haar overleden echtgenoot. Emily’s 
problemen begonnen bij de dood van haar 
man. Op grond van de traditie in haar 
land zou zij moeten trouwen met de broer 
van haar man. Emily wilde dat echter 
niet en besloot het land te verlaten. Ze 
vertrok ongeveer een jaar geleden en heeft 
op haar reis naar Europa tal van ontbe-
ringen meegemaakt, waaronder poging tot 
verkrachting. Toen zij aankwam in Grie-
kenland, ontdekte zij dat veel Afrikanen 
zich ophielden in wat ook wel het “The 
African Park” werd genoemd. Daar zou 
zij hulp kunnen krijgen. Toen zij contact 
daarmee opnam, werd ze gevraagd seksuele 
diensten te verlenen voor een gratis over-
nachting. Emily gehoorzaamde en raakte 
zwanger. Ze wil niet zeggen of ze nog 
vaker is misbruikt en is verkocht aan nog 
andere mensen, maar ze is hoe dan ook op 
een gegeven moment in Noord-Macedonië 
beland. Ze is uitermate bezorgd over haar 
vriendin, met wie ze samen heeft gereisd 
en die eveneens zwanger is en onder de-
zelfde omstandigheden moet werken. 

Emily heeft nog altijd geen idee wat zij 
met haar toekomst wil. Het ene moment 
zegt ze dat ze in Noord-Macedonië wil 
bevallen, om vervolgens naar Kameroen 
terug te keren, en het andere moment over-
weegt ze weer haar mogelijkheden om in 
Noord-Macedonië te blijven. 

Wij hebben haar laten weten dat het voor 
haar mogelijk is om in Noord-Macedonië 
te bevallen. We hebben haar tevens door-
verwezen naar de Noord-Macedonische 
Vereniging van jonge advocaten, zodat zij 
en haar baby de juiste papieren kunnen 
ontvangen om naar Kameroen terug te 
keren. Ze kreeg ook een baan aangeboden 
in het Asielzoekerscentrum. Ze zei dat ze 
erover na zou denken en ons haar besluit 
zou laten weten.



Hoofdstuk 6 - Het Nationaal Platform in Noord-Macedonië 71

Ten aanzien van een veilige terugkeer en re-integratie zouden operationele standaardprocedures (OSP’s) en het grens-
overschrijdend verwijzingsmechanisme van EU moeten gelden. De OSP’s en het grensoverschrijdend verwijzingsmecha-
nisme verwijzen beide naar overeenkomsten tussen landen. Deze zouden garant moeten staan voor een veilige en zekere 
overdracht van het slachto�er van Macedonië naar het land van herkomst. Vijftien dagen voor terugkeer naar het land van 
herkomst worden aanbevelingen of richtsnoeren voor het vervolg van de re-integratie opgesteld. Deze worden opgestuurd 
naar de contactpersoon van het grensoverschrijdend verwijzingsmechanisme of de partnerorganisatie in het land van her-
komst waarmee contact is opgenomen. Omdat er maar heel weinig onderdanen van derde landen worden geïdenti�ceerd 
als slachto�ers van mensenhandel, is er in de praktijk weinig ervaring met de toepassing van de OSP’s en het grensover-
schrijdend verwijzingsmechanisme. 

Open Gate heeft vele jaren gefunctioneerd als strategisch partner van de Noord-Macedonische overheid. De organisatie 
is vertegenwoordigd in opvangcentra en asielzoekerscentra in Skopje en Tabanovce, waar het helpt met de identi�catie 
van slachto�ers van mensenhandel. Open Gate werkt nauw samen met het Noord-Macedonische ministerie van Arbeid, 
Binnenlandse Zaken en Gezondheid en met internationale organisaties en ngo’s.

GRETA-rapport 2017 (laatst gepubliceerde rapport)

In zijn rapport voor Noord-Macedonië voor 201734 verwelkomt GRETA de vooruitgang die vanaf de eerste evaluatie 
is geboekt, onder andere ten aanzien van het volgende:

“De nadere ontwikkeling van een wettelijk en institutioneel kader voor de bestrijding van mensenhandel, waaronder uitbrei-
ding van de samenstelling van het Nationaal comité voor de bestrijding van mensenhandel met vertegenwoordigers van het 
Arbeidsagentschap en de Nationale arbeidsinspectie; uitbreiding van het aantal lokale comités ter bestrijding van mensen-
handel; alle stappen die zijn genomen om training inzake mensenhandel te bieden aan relevante professionals, en de ont-
wikkeling van indicatoren voor de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel binnen gemengde migratiestromen, alsook 
operationele standaardprocedures voor de omgang met onbegeleide en van hun familie gescheiden kinderen; en de training van 
relevante professionals ter bevordering van de identi�catie van mogelijke slachto�ers van mensenhandel onder asielzoekers.” 

GRETA doet onder andere de volgende aanbevelingen aan Noord-Macedonië:35

“te zorgen dat alle slachto�ers van mensenhandel als zodanig worden geïdenti�ceerd en kunnen pro�teren van de bijstands- 
en beschermingsmaatregelen die zijn opgenomen in het Verdrag, met name door: betrokkenheid van meerdere instanties bij de 
identi�catie van slachto�ers te bevorderen door de rol en de input van specialiseerde ngo’s te formaliseren; te zorgen voor de 
nodige humanitaire en �nanciële middelen teneinde wetshandhavingsambtenaren, maatschappelijk werkers, ngo’s en overige 
relevante actoren in de gelegenheid te stellen een proactieve benadering te hanteren en het bereik van hun werkzaamheden ter 
identi�catie van slachto�ers van mensenhandel te vergroten;

de inspanningen op te schroeven om slachto�ers van mensenhandel ten behoeve van arbeidsuitbuiting proactief te identi�ceren 
door de rol en training van arbeidsinspecteurs te vergroten en de arbeidsinspectie de hulpmiddelen en �nanciële middelen te 
bieden die vereist zijn om doelmatig mensenhandel te voorkomen en te bestrijden; meer aandacht te besteden aan het opspo-
ren van potentiële slachto�ers van mensenhandel onder migranten en asielzoekers en de toegang tot tolken ter bevordering 
van het proces te waarborgen; 

stappen te ondernemen ter verbetering van de bijstand van slachto�ers van mensenhandel, en met name om te zorgen dat er 
adequate �nanciële en personele middelen beschikbaar zijn voor ondersteuning van vermoedelijke en formeel geïdenti�ceerde 
slachto�ers van mensenhandel, onder andere door gespecialiseerde ngo’s die bevoegd zijn om bijstand te bieden; adequate 
hulpmaatregelen, met inbegrip van huisvesting, te bieden aan vermoedelijke en formeel geïdenti�ceerde slachto�ers van men-
senhandel; 

34 Comité van de partijen bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel. Recommendation CP(2018)8 on the implementation 

of the Council of Europe Convention on Action against Tra�cking in Human Beings by “the former Yugoslav Republic of Macedonia” (Aanbeveling CP(2018)8 

over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel door Bulgaria door de Joegoslavische Republiek Macedonië) 

(aangenomen tijdens de 22e vergadering van het Comité van de partijen op 9 februari 2018), 1-2. Van het GRETA-rapport bestaat geen o�ciële Nederlandse 

vertaling. De in dit rapport opgenomen vertaalde passages zijn zelf vertaald.

35 Ibid., 2.
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de ondersteuning van de re-integratie van slachto�ers van mensenhandel in de samenleving te verbeteren door beroepsoplei-
dingen te bieden, ondersteuning te bieden bij het zoeken naar werk en te voorzien in adequate middelen ter ondersteuning 
van slachto�ers bij hun integratie; te zorgen dat vermoedelijke buitenlandse slachto�ers van mensenhandel worden opgeno-
men in het nationale opvangcentrum voor slachto�ers van mensenhandel zodra er redelijke gronden zijn om aan te nemen 
dat er sprake is van mensenhandel; nadere stappen te ondernemen ter verbetering van de identi�catie van of ondersteuning 
van kinderslachto�ers van mensenhandel, en met name om te zorgen dat de relevante actoren uitgaan van een proactieve 
benadering en om het bereik van hun outreach-werkzaamheden ter identi�catie van kinderslachto�ers van mensenhandel te 
vergroten, door speci�eke aandacht te besteden aan kinderen op straat, Roma-kinderen en onbegeleide kinderen.”

TIP-rapport 2018

Noord-Macedonië36 werd, net als in 2016 en 2017, ingedeeld in Tier 2 (in tegenstelling tot 2015, toen het land nog in Tier 
1 werd ingedeeld): landen die niet volledig voldoen aan de minimumnormen van de TVPA, maar er alles aan doen om te 
zorgen dat hun optreden in overeenstemming is met die normen. In het rapport worden de volgende opmerkingen gemaakt:

“De overheid heeft blijk gegeven van grotere inspanningen door eerstehulpverleners trainingen te geven in het identi�ceren van 
slachto�ers en door samen te werken met lokale autoriteiten om een lokaal actieplan ter bestrijding van mensenhandel in te 
voeren. De overheid heeft een werkgroep inzake bestrijding van mensenhandel in het leven geroepen, in vier regio’s de mobiele 
identi�catieteams opnieuw ingevoerd en maatschappelijk werkers op weg gestuurd om proactief slachto�ers te identi�ceren aan 
grensovergangen en in migranten- en vluchtelingenkampen. De overheid voldeed op een aantal belangrijke vlakken echter nog 
altijd niet aan de minimumnormen. De overheid heeft zes slachto�ers geïdenti�ceerd en één mensenhandelaar veroordeeld. 
Rechters leggen nog altijd lage stra�en op – vaak lager dan de wettelijke minimumstraf – en de wetshandhavingsinstanties 
hebben te weinig personeel om adequaat proactief onderzoek te verrichten. De overheid heeft de algehele �nanciering voor 
bescherming van slachto�ers teruggebracht en verleent geen subsidies meer aan ngo’s ter bestrijding van mensenhandel, on-
danks het feit dat ngo’s het overgrote merendeel van de tijdens het jaar geïdenti�ceerde potentiële slachto�ers identi�ceren en 
begeleiden. Corruptie en o�ciële medeplichtigheid aan misdrijven op het gebied van mensenhandel blijven een punt van zorg. 
Al heeft de overheid in 2017 een ambtenaar beschuldigd van medeplichtigheid, in de diverse onderzoeken die de afgelopen 
jaren zijn ingesteld, is nog nooit een ambtenaar voor medeplichtigheid veroordeeld.” 

De volgende aanbevelingen werden gedaan:

“Verricht krachtig onderzoek en vervolg en veroordeel mensenhandelaren streng op basis van zware stra�en; doe meer aan het 
proactief identi�ceren van slachto�ers van mensenhandel en train ambtenaren in het screenen op mensenhandel in de prostitu-
tie en onder migranten, vluchtelingen en overige risicogroepen; wijs voldoende middelen toe voor bescherming van slachto�ers; 
bied onderdak aan potentiële buitenlandse slachto�ers van mensenhandel in een veilige situatie waarin zij naar behoren 
kunnen revalideren, en geef hen de mogelijkheid opvangcentra vrijelijk te verlaten; wijs voldoende �nanciële en personele 
middelen toe aan de politie-eenheid ter bestrijding van mensenhandel teneinde mensenhandel proactief te onderzoeken; bied 
gevorderde trainingen aan rechters, openbare aanklagers en wetshandhavingsambtenaren op het gebied van mensenhandel en 
vervolgingen; verbeter de compensatiemechanismen voor slachto�ers en informeer hen over hun recht om compensatie te eisen; 
en werk ook aan bestrijding van mensenhandel op overheidsniveau.” 

Van Noord-Macedonië werd het volgende mensenhandelpro�el opgesteld:

“Zoals de laatste vijf jaar is gerapporteerd, is Noord-Macedonië een land van oorsprong, een doorreisland en een land van 
bestemming voor mannen, vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan seksuele uitbuiting en dwangarbeid. Vrou-
wen en meisjes in Noord-Macedonië worden het slachto�er van seksuele uitbuiting en dwangarbeid in restaurants, bars en 
nachtclubs. Buitenlandse slachto�ers van mensenhandel in Noord-Macedonië zijn doorgaans afkomstig uit Oost-Euro-
pa, met name Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Roemenië, Servië en Oekraïne. Noord-Macedonische burgers en 
buitenlandse slachto�ers van mensenhandel worden vaak het slachto�er van seksuele uitbuiting en dwangarbeid in de bouw 
en in de landbouwsectoren in Zuid-, Midden- en West-Europa. Kinderen, met name Roma, worden het slachto�er van 
gedwongen bedelpraktijken en seksuele uitbuiting door middel van gedwongen huwelijken. Migranten en vluchtelingen die 
naar Noord-Macedonië reizen of het land in worden gesmokkeld, zijn kwetsbaar voor mensenhandel, met name vrouwen 
en onbegeleide minderjarigen. Mensenhandelaren kopen vaak politieagenten en arbeidsinspecteurs om. De politie is reeds 
onderzocht en er zijn politieagenten veroordeeld voor medeplichtigheid aan mensenhandel.” 

36 Bureau voor de controle en bestrijding van mensenhandel van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken. Tra�cking in Persons Report (juni 2018), 280-

282. Van het TIP-rapport bestaat geen o�ciële Nederlandse vertaling. De in dit rapport opgenomen vertaalde passages zijn zelf vertaald.
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6.3 Belangrijkste resultaten van de expert meeting: dilemma’s en stappen voor de 
toekomst

De deelnemers zijn het doorgaans eens dat de vluchtelingencrisis in 2015 een enorme uitdaging voor Noord-Mace-
donië vormde. Dat jaar trokken meer dan een miljoen mensen de EU-grenzen over, waarbij Noord-Macedonië vaak 
het land van binnenkomst was. Open Gate heeft bekendgemaakt dat ze in de periode 2015-2017 hulp heeft geboden 
aan ongeveer 130.000 kwetsbare migranten, tezamen met hun partners. Bij ongeveer 250 personen zijn signalen van 
mensenhandel waargenomen. Bovendien viel de vluchtelingencrisis samen met een periode van politieke crisis in 
Noord-Macedonië, een situatie die door een van de sprekers werd gekenschetst als “een economisch achtergesteld land dat 
werd geconfronteerd met een tsunami van vluchtelingen”. 

Deelnemers wezen op de volgende kernproblemen met betrekking tot slachto�ers van mensenhandel uit derde landen:

• Allereerst is gebleken dat vroege identi�catie buitengewoon lastig is. Tijdens de piek van de migratiestromen 
was er nauwelijks tijd om met personen te praten die via Noord-Macedonië naar West-Europa reisden. Dit is 
terug te lezen in de kleine hoeveelheden o�cieel geïdenti�ceerde slachto�ers.

• Hoewel de grootste instroom van migranten en vluchtelingen sinds 2015 drastisch is afgenomen, trekken er 
nog altijd mensen de grens over die zich vervolgens schuil houden in de Noord-Macedonische bergen aan 
de grens met Servië met de bedoeling door te reizen naar West-Europa. Het is erg moeilijk om deze mensen 
te benaderen en hun vertrouwen te winnen.

• Overige belemmeringen daarbij zijn de taal- en culturele barrières, waardoor het nog moeilijker wordt signa-
len van mensenhandel op te vangen. Daarnaast is er bij de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel een 
gebrek aan genderperspectief. Een andere complicerende factor is dat slachto�ers op weg naar Noord-Mace-
donië vaak zijn uitgebuit. Aangezien de mensenhandel in dergelijke gevallen plaatsvond in een ander land, is 
het nog moeilijker te bewijzen en toegang te bieden tot diensten.

• Een speciaal punt van zorg vormen kinderen die alleen reizen, of in gezelschap van volwassenen die geen 
familieleden zijn. Met name in de hectische periode van 2015 was het vaak onmogelijk documenten te 
controleren op de vraag of de kinderen en de volwassenen met wie zij reisden wel echt tot dezelfde familie 
behoorden. Benadrukt werd dat vroege identi�catie van kinderen die alleen of in gezelschap van vreemdelin-
gen reizen, de beste manier is om te voorkomen dat minderjarigen het slachto�er van mensenhandel worden. 

• Er is een groeiende hoeveelheid mensen die probeert munt te slaan uit migranten, onder het voorwendsel 
hen te willen helpen. Deel van het probleem is de corruptie onder politieagenten. Daar komt bij dat men-
senhandelaren nieuwe methoden hanteren: ze zetten slachto�ers bijvoorbeeld aan om asiel aan te vragen en 
beloven hen dat dit de kans om in de EU te blijven zal vergroten. Aan de andere kant dreigen ze de slacht-
o�ers ermee dat deze direct worden uitgezet als ze zich aanmelden als slachto�ers van mensenhandel. Als 
gevolg daarvan melden nog minder migranten en vluchtelingen zich als slachto�er van mensenhandel.

• Het nationaal verwijzingsmechanisme staat in theorie ook open voor onderdanen van derde landen; het biedt 
hen een tijdelijke beschermde status. In de praktijk kan het mechanisme echter nauwelijks worden toegepast 
op migranten en vluchtelingen. Sterker nog, veel stakeholders twijfelen of het mechanisme überhaupt wel 
toepasbaar is. 

• Het ICMPD wees erop dat Noord-Macedonië weliswaar OSP’s heeft ontwikkeld, maar dat deze procedures 
in de praktijk bij de uitvoering van het nationaal verwijzingsmechanisme, onder andere bij de identi�catie en 
doorverwijzing van slachto�ers van mensenhandel, niet worden gevolgd. Het gebrek aan adequate training 
van professionals, maar ook het gebrek aan politieke wil, speelt hierbij volgens diverse deelnemers aan de 
expert meeting een grote rol. 

• Er is gebrek aan coördinatie van de stakeholders bij het aanbieden van diensten. Veel initiatieven zijn project-
gebaseerd en houden op te bestaan zodra de �nanciering wordt stopgezet. Daardoor gaat er tijdens het proces 
veel expertise verloren.  
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6.4 Wat kan Noord-Macedonië doen?
De deelnemers van de expert meeting in Noord-Macedonië noemden diverse goede praktijken die reeds worden aan-
gehouden, evenals nieuwe initiatieven die de vroege identi�catie en veilige terugkeer van slachto�ers van mensenhandel 
uit derde landen zouden kunnen verbeteren:

• Open Gate gaf aan dat de aandacht in de toekomst moet komen te liggen op preventie, lobby en belangen-
behartiging om de mensenrechten van migranten te beschermen, en daarnaast op de directe ondersteuning 
van slachto�ers, zowel uit het binnenland als uit derde landen. 

• Het is van belang pro�elen op te stellen van mogelijke slachto�ers van mensenhandel onder migranten en 
vluchtelingen die reizen naar Noord-Macedonië, waarbij speci�eke aandacht uitgaat naar gender: wat is er 
anders en wat hetzelfde vergeleken met binnenlandse slachto�ers? Professionals moeten worden getraind om 
deze nieuwe groep kwetsbare personen te herkennen.

• Benadrukt werd dat veel slachto�ers van mensenhandel minderjarigen zijn, voor wie speciale zorgbehoeften 
moeten worden geregeld, bijv. door de optie van pleegouderschap op te nemen in het familierecht. 

• De Noord-Macedonische regering heeft in samenwerking met onder andere Servië “Plan 369” geïntrodu-
ceerd, een gespecialiseerde werkgroep voor gegevensverzameling, inlichtingen en mobiele teams. Ook zijn 
er wijzigingen in het strafrecht geïntroduceerd en is er een compensatiefonds ingesteld. Open Gate voegde 
hieraan toe dat tijdige identi�catie aan de basis staat van bescherming. Derhalve vormen de wetgeving inzake 
het niet stra�en van slachto�ers en het compensatiefonds belangrijke wettelijke veranderingen.

• Er is een door de EU ge�nancierd project (2017-2019) in samenwerking met de ministeries van Justitie, Sociale 
Zaken en Binnenlandse Zaken. Als onderdeel van dit project zijn in vier Noord-Macedonische steden mobiele 
teams, waarin meerdere partners vertegenwoordigd zijn, actief aan de slag gegaan met doorgangscentra. Behalve 
politieagenten maken ook maatschappelijk werkers en vertegenwoordigers van IOM en ngo’s deel uit van deze 
mobiele teams. Zij benaderen actief migranten en vluchtelingen die zich schuil houden in bergdorpjes en probe-
ren hen te informeren over hun rechten en de mogelijkheden van bescherming. Zij richten zich daarbij op het 
identi�ceren van kwetsbare migranten, onder wie slachto�ers van mensenhandel, en proberen adequate verwijzin-
gen en ondersteuning te bieden. Ook is er een noodfonds voor directe hulp. In het kader van dit nieuwe program-
ma hebben tot nu toe drie potentiële slachto�ers van mensenhandel hulp gekregen; tijdens de projectperiode is 
nog plaats voor vijftien anderen. De deelnemers waren het erover eens dat de nieuwe mobiele teams een belangrij-
ke stap voorwaarts zijn, maar het is cruciaal dat de �nanciering hiervoor wordt geïnstitutionaliseerd.

• De samenwerking binnen het nationaal verwijzingsmechanisme en het grensoverschrijdend verwijzingsmechanis-
me moet worden verbeterd, met name die met de buurlanden en met internationale organisaties. De mechanismen 
moeten niet alleen in theorie van toepassing zijn op slachto�ers uit derde landen, maar ook in de praktijk. Een 
risicobeoordeling moet een standaardprocedure worden en er is behoefte aan een sociale kaart om betrouwbare 
partnerorganisaties in het land van herkomst te identi�ceren. Ook moet het nationaal verwijzingsmechanisme 
worden geëvalueerd om te zorgen dat onderdanen uit derde landen speci�eker worden opgenomen.

• Open Gate voegde hieraan toe dat het een goede praktijk is om een multistakeholderbenadering in te voe-
ren, waarbij de politie, IOM, maatschappelijk werkers die bij de overheid werken, de arbeidsinspectie, zorg-
verleners, ngo’s en overige relevante stakeholders betrokken zijn. Met name ten aanzien van arbeidsuitbuiting 
zijn passende arbeidsinspectieprocedures een belangrijke factor op weg naar identi�catie.

• Capaciteitsopbouw en training moeten een continu en geïnstitutionaliseerd proces zijn, dat niet afhankelijk is 
van (internationale) fondsen. Kennis en vaardigheden op het gebied van mensenhandel moeten worden ge-
standaardiseerd in de opleidingen van maatschappelijk werker en politieagent.

• Tot slot moet er meer aandacht uitgaan naar de veilige en duurzame terugkeer van slachto�ers van mensen-
handel. Nauwe samenwerking met IOM is in dit opzicht van zeer groot belang. 

• De expert meeting werd afgesloten met de constatering dat het ondanks alle problemen hoopvol is dat alle 
aanwezige ministeries het belang van de thematiek erkenden en dat er kleine stappen voorwaarts zijn geno-
men, met kleine successen tot gevolg.



Hoofdstuk 6 - Het Nationaal Platform in Noord-Macedonië 75

6.5 Van deskundigheid tot praktijk: hoogtepunten van de trainingsprogramma’s 
Vroege identi�catie en Safe Future, Safe Return in Noord-Macedonië en Bulgarije

Op het Nationaal Platform van Noord-Macedonië werd een tweedaagse training gehouden, gericht op zowel de the-
matiek van vroege identi�catie als die van veilige terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel uit derde 
landen. Voor veel deelnemers, vooral professionals die werkzaam zijn aan de grens, in opvangcentra en in vluchtelingen-
kampen, waren dit relatief nieuwe onderwerpen. Net als de deelnemers aan de expert meeting, noemden deze deelne-
mers de geringe tijd dat men contact had met (mogelijke) slachto�ers als één van de grootste belemmeringen voor het 
identi�ceren van slachto�ers van mensenhandel. Ook vond men het moeilijk een vertrouwensrelatie met de mogelijke 
slachto�ers op te bouwen en de signalen van mensenhandel onder deze nieuwe groepen slachto�ers te herkennen. De 
training was in hoge mate gericht op het bieden van praktische vaardigheden over hoe je een potentiële situatie van 
mensenhandel kunt signaleren, hoe je het gesprek aan kunt gaan en hoe je een beoordeling kunt maken van de situa-
tie en het slachto�er voor hulp kunt doorverwijzen. Op de tweede dag was het trainingsprogramma Safe Future, Safe 
Return gericht op hoe je zo snel mogelijk de toekomst met de cliënt kunt bespreken en hoe je deze op een veilige en 
duurzame manier kunt doorverwijzen. Over het algemeen werkte de interactie tussen de diverse professionele groepen 
en nationaliteiten goed. Dit werd door de deelnemers zeer positief ervaren.

Een selectie uit de evaluatie door de deelnemers van de geboden trainingen:

“Ik deed nieuwe kennis op over mensenhandel en door de training kon ik nieuwe technieken opdoen voor de identi�catie van 
de slachto�ers van mensenhandel. Wat mij erg aansprak, was dat de training was opgezet als dialoog tussen de deelnemers. 
Dat maakt het interessant voor ons allemaal!”
- Deelnemer namens het Bulgaars Staatsagentschap voor vluchtelingen

“Door de training leerde ik een hoop nieuwe dingen over de diverse thema’s. Dit heeft mij ook tal van nuttige en praktische 
hulpmiddelen opgeleverd. En een perfecte gelegenheid om te netwerken met collega’s van andere organisaties! Goed werk!”
- Deelnemer namens de Noord-Macedonische grenspolitie

“Ook al ben ik bekend met de onderwerpen, ik vond de training toch erg nuttig en verfrissend. Je ziet allerlei dingen vanuit 
een ander perspectief – hoe dingen in een ander beroep worden ervaren. Met name de praktische benadering van de training 
sprak mij aan, in plaats van de theoretische trainingen die ik gewend ben. Ik heb mijn ‘toolkit’ met betrekking tot deze 
praktische aanpak behoorlijk uitgebreid. Ga vooral zo door!”
- Deelnemer namens een Noord-Macedonisch opvangcentrum

“Ik heb veel aan deze training gehad. Ik ben werkzaam in het veld en kon op deze manier ervaringen uitwisselen met colle-
ga’s van andere organisaties. De volgende keer zou ik zelfs nog meer praktische oefeningen willen doen over hoe je mogelijke 
slachto�ers kunt identi�ceren.”
- Deelnemer namens een Noord-Macedonische ngo
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“Ik ben erg tevreden over deze training en heb een hoop kennis opgedaan over slachto�ers van mensenhandel uit derde 
landen. Ik heb geleerd hoe je met bepaalde problemen kunt omgaan en ik heb allerlei informatie opgedaan die ik kan delen 
met collega’s en tijdens mijn werk kan toepassen.”
- Deelnemer namens de Bulgaarse Raad van vrouwelijke vluchtelingen

“Het is mij nu erg duidelijk hoe belangrijk het is om een gedetailleerde risicobeoordeling te verrichten voorafgaand aan het 
vertrek van een slachto�er naar zijn of haar thuisland. Het ecogram is een erg goed hulpmiddel wanneer je een dergelijke 
beoordeling moet maken. Het is geweldig om kennis te maken met de goede parktijken in andere landen.”
- Deelnemer namens een Bulgaars opvangcentrum

“Voor mij heeft de training een hoop toegevoegd aan het algehele beeld van samenwerking tussen ngo’s en instellingen wan-
neer het gaat om slachto�ers van mensenhandel. Het is me duidelijk geworden dat de hulp van ngo’s onontbeerlijk is en dat 
we meer moeten samenwerken. Het is erg goed dat alle verschillende organisaties in deze training vertegenwoordigd zijn.”
- Deelnemer namens een Noord-Macedonisch ministerie
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Verder hebben de deelnemers “stappenplannen” voor doorverwijzing opgesteld. Op details weken deze voor Bulgarije 
en Noord-Macedonië uiteraard van elkaar af, maar er waren toch vooral ook � ink wat overeenkomsten. 

Om een voorbeeld te geven: voor een jonge Irakese vluchteling ontwikkelden de Bulgaarse deelnemers het volgende 
stappenplan voor doorverwijzing: 

6.6 Slotopmerkingen
Noord-Macedonië is inmiddels al een aantal jaar een knooppunt voor migranten en vluchtelingen die de Europese 
Unie in willen komen. Er kunnen tal van lessen worden getrokken en de nieuwe mobiele multistakeholderteams vor-
men een veelbelovende stap voorwaarts. De belangrijkste uitdaging blijft hoe we moeten zorgen voor duurzame hulp 
voor slachto� ers van mensenhandel in plaats van project� nanciering en hoe we de bestaande kennis moeten inpassen 
in de institutionele structuren. 
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Hoofdstuk 7 Het Nationaal Platform in Hongarije  

In dit hoofdstuk gaan we in op de situatie van slachto�ers van mensenhandel die 
vanuit derde landen in Hongarije aankomen. Ook besteden we aandacht aan de 
belangrijkste uitdagingen en aanbevelingen met betrekking tot vroege identi�catie en 
veilige terugkeer en duurzame re-integratie. Verder beschrijven we de belangrijkste 
resultaten van de trainingen die zijn geïmplementeerd voor professionals van de 
grenspolitie, de arbeidsinspectie en personeel dat werkzaam is in transitzones.

Opbouw van het hoofdstuk

7.1 Structuur van het Nationaal Platform ..............................................................................................................  79

7.2 Korte inleiding op de situatie in Hongarije ......................................................................................................  80

7.3 Belangrijkste resultaten van de expert meeting: dilemma’s en stappen voor de toekomst ..............................  86

7.4 Wat kan Hongarije doen? .................................................................................................................................  88

7.5 Van deskundigheid tot praktijk: hoogtepunten van de trainingsprogramma’s Vroege identi�catie en Safe 

Future, Safe Return in Hongarije .....................................................................................................................  89

7.6 Slotopmerkingen .................................................................................................................................................  92

7.1 Structuur van het Nationaal Platform  
Het Nationaal Platform in Hongarije werd gehouden van 28 mei t/m 30 mei 2018. Het platform begon met een expert 
meeting op 28 mei, gevolgd door twee dagen training op 29 en 30 mei. In totaal waren er 53 deelnemers aan het Na-
tionaal Platform in Hongarije. De expert meeting werd bijgewoond door 23 deelnemers van de Hongaarse ministeries 
van Binnenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Menselijke Capaciteiten, de Hongaarse dienst voor grensoverschrijdende 
handhaving (onderdeel van de politie), de Hongaarse criminele dienst, de eenheid Mensenhandel en de eenheid Illegale 
immigratie van de Hongaarse Nationale inlichtingendienst, het Hongaars Openbaar Ministerie, de Hongaarse Immigra-
tie- en asieldienst, de Hongaarse landelijke telefonische crisishulplijn, de Nederlandse ambassade, UNHCR Hongarije, 
de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Hongarije en diverse Hongaarse ngo’s: Menedék (Hongaarse 
vereniging voor migranten), de Hungarian Baptist Aid Foundation en de Chance for Families 2005 Foundation. 

De expert meeting werd georganiseerd door het nationaal politiekorps van Hongarije en IOM Hongarije. Ook namen 
er internationale Safe!-partners uit Nederland en Bulgarije aan het platform deel om hun ervaringen te delen. 

Het trainingsprogramma was met name gericht op vroege identi�catie, aangezien de deelnemers dit als de grootste uit-
daging beschouwden. Voor de training over de Safe Future Methodiek werd een halve dag uitgetrokken. Deze training 
werd bijgewoond door dertig deelnemers, variërend van inspecteurs van de arbeidsinspectiedienst van het ministerie van 
Financiën in Boedapest tot medewerkers van de grenspolitie van Bács-Kiskun en Csongrád en immigratiemedewerkers 
en maatschappelijk werkers die actief zijn in de transitzones. Net als in Noord-Macedonië werden de trainingen ver-
zorgd door de Nederlandse trainerspool, aangevuld met de veldervaring van hun collega’s van Animus Association en 
IOM Bulgarije.  
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7.2 Korte inleiding op de situatie in Hongarije
Behalve de internationale verdragen die Hongarije heeft ondertekend en de Europese wetgeving inzake mensenhandel die van 
toepassing is op Hongarije37, is er ook nationale wetgeving die betrekking heeft op Hongaarse slachto�ers van mensenhandel:

• Wet XIX van 1998 inzake strafvordering. De nieuwe strafvorderingswet is ingegaan op 1 juli 2018. Op grond 
van deze wet is er een risicobeoordeling met betrekking tot het slachto�er. Het slachto�er kan een speciale 
status worden toegekend op basis van de persoonlijke omstandigheden van het slachto�er (bijv. met betrekking 
tot leeftijd, gezondheidstoestand) en de aard van het misdrijf dat jegens hem/haar is gepleegd. Als het slachto�er 
deze speciale status heeft, worden zijn/haar privacy en persoonlijke gegevens beschermd en heeft de gerechtelij-
ke procedure andere regels ten aanzien van de ondervraging van en confrontatie met het slachto�er.

• Wet CXXXV uit 2005 inzake de ondersteuning van slachto�ers van misdrijven en overheidscompensatie (Wet 
2005/135). In deze wet zijn het recht op opvang, op gezondheidszorg en op juridische, sociale, �nanciële en 
psychologische bijstand voor binnenlandse en buitenlandse slachto�ers van mensenhandel vastgelegd en worden 
nieuwe diensten voor slachto�erbescherming geïntroduceerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om psychologische en 
emotionele ondersteuning in de rechtbank, het vereiste om slachto�ers beter te informeren gedurende de straf-
rechtelijke procedure en de mogelijkheid van een besloten hoorzitting. Ook is er recht op compensatie. Buiten-
landse slachto�ers hebben recht op bedenktijd gedurende één maand. Tijdens deze periode hebben ze recht op 
een voorlopige verblijfsvergunning. Als het slachto�er bereid is mee te werken met de autoriteiten, dan heeft hij/zij 
recht op een verblijfsvergunning gedurende de periode dat het slachto�er meewerkt aan de juridische procedure. 

• Wet C uit 2012 van het Wetboek van Strafrecht. Het nieuwe Wetboek van Strafrecht is ingegaan op 1 juli 2013. 
Artikel 192 van het Wetboek van Strafrecht bevat een wettelijke de�nitie van mensenhandel. Deze de�nitie bevat 
de reeds geldende bepalingen, maar vult deze tegelijkertijd aan door als nieuw element het concept van doelstel-
ling van uitbuiting toe te voegen. Terwijl de speci�eke kenmerken van het verschijnsel van mensenhandel nog 
steeds worden meegewogen, krijgt de uitbuitende aard van het misdrijf, in aanvulling op de transactionele aard, nu 
voldoende nadruk. Onder het centrale concept van een element van uitbuiting wordt een poging verstaan om te 
pro�teren van misbruik van de positie van een slachto�er die in een kwetsbare positie wordt gebracht of gehou-
den. Wet C uit 2012 van het Hongaars Wetboek van Strafrecht maakt ook onderscheid tussen misdaden tegen de 
vrijheid (hoofdstuk XVIII) en misdaden tegen de menselijke waardigheid en bepaalde grondrechten (hoofdstuk 
XXI). Mensenhandel is terug te vinden onder Schending van de persoonlijke vrijheid (in hoofdstuk XVIII).

• Overheidsdecreet nr. 354/2012 (XII.13) inzake de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel. Het decreet 
is van kracht gegaan op 1 januari 2013. Het heeft een ruim toepassingsgebied en geldt voor alle verantwoorde-
lijke autoriteiten. In het decreet is een systeem van samenwerking tussen de betrokken autoriteiten/organisaties 
vastgelegd ten aanzien van de doorverwijzing van slachto�ers van mensenhandel en wordt ook het identi�ca-
tieproces gereguleerd. Het speci�ceert de instellingen en autoriteiten die deelnemen aan de identi�catie en de 
organen die op vrijwillige basis deelnemen. Bijlage 1 van het decreet is een identi�catieformulier waarop de 
speci�eke signalen van mensenhandel worden opgesomd alsook vragen die kunnen worden gesteld tijdens het 
identi�catieproces van een potentieel slachto�er. 

• Besluit nr. 13/2014 (V. 16.) van het hoofdkantoor van het nationale politiekorps met betrekking tot de plichten 
van de politie ten aanzien van de behandeling van misdrijven inzake prostitutie en mensenhandel. Dit besluit 
voorziet primair in de actie van de geüniformeerde politie tegen prostitutie en de�nieert de bescherming van  
slachto�ers voor politieorganen.

Zoals hiervoor aangegeven, is Wet CXXXV uit 2005 inzake de ondersteuning van slachto�ers van misdrijven en 
overheidscompensatie ook van toepassing op slachto�ers uit derde landen. Hetzelfde geldt voor overheidsdecreet nr. 
354/2012 inzake de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel. Bovendien is de Hongaarse Wet II uit 2007 inza-
ke de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen een omzetting van de EU-wetgeving. Deze wet 
voorziet, onder bepaalde voorwaarden, in een voorlopige verblijfsvergunning om redenen van humanitaire aard voor 
slachto�ers van mensenhandel uit derde landen. 

37 Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestra�ng van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van 

de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (2000); Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel (2005); 

Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

slachto�ers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad.
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In de praktijk heeft Hongarije van oudsher te maken gehad met Hongaarse slachto�ers, maar nauwelijks met slachto�ers 
uit derde landen. Wat betreft Hongaarse slachto�ers worden er jaarlijks ongeveer zeven gevallen van seksuele uitbuiting 
en acht gevallen van arbeidsuitbuiting onderzocht. Ook worden er jaarlijks ongeveer 200 gevallen van prostitutie onder-
zocht. Het Hongaars Wetboek van Strafrecht maakt als volgt onderscheid tussen arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, 
prostitutie en seksuele misdrijven:

Tot op heden zijn er in Hongarije nog geen slachto�ers van mensenhandel uit derde landen formeel geïdenti�ceerd, 
noch aan de grens, noch in andere delen van Hongarije. Voor onderdanen uit derde landen is het uitermate moeilijk om 
Hongarije over land binnen te komen. Er is een hek geplaatst aan de Hongaars-Servische grens en er zijn slechts twee 
toegangspoorten. Buitenlanders die Hongarije willen binnenkomen vanuit Servië, moeten aan de grens blijven wachten 
en slechts een zeer beperkt aantal personen per dag krijgt toestemming Hongarije binnen te komen via de Servische 
grens. Na een eerste gesprek, dat gericht is op asiel, worden asielzoekers ondergebracht in de zogeheten “transitzones”, 
in afwachting van nadere procedures. In de transitzones maakt de identi�catie van mogelijke slachto�ers van mensen-
handel deel uit van het protocol, maar in de praktijk heeft dit nog niet geleid tot enige formele identi�caties.

HOOFDSTUK XX – MISDRIJVEN 
TEGEN KINDEREN EN TEGEN HET 
FAMILIERECHT

Artikel 209 – Kinderarbeid

HOOFDSTUK XXXIV – MISDRIJVEN 
MET BETREKKING TOT 
ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

Hoofdstuk 356 – Onwettige tewerkstelling van 
onderdanen van derde landen

HOOFDSTUK XVIII – 
MISDRIJVEN TEGEN 
DE PERSOONLIJKE 
VRIJHEID

• Artikel 192 – Mensenhandel
• Artikel 193 – Dwangarbeid
• Artikel 194 – Schending van de 

persoonlijke vrijheid
• Artikel 195 – Dwang

HOOFDSTUK XIX – 
SEKSUELE VRIJHEID EN 
SEKSUELE MISDRIJVEN

•  Artikel 196 – Seksuele 
uitbuiting

•  Artikel 197 – Seksueel geweld
•  Artikel 198 – Seksueel misbruik

• Artikel 200 – Aanzetten tot prostitutie
• Artikel 201 – Koppelarij voor prostitutie of 

seksuele handelingen
• Artikel 202 – Leven op inkomsten uit prostitutie
• Artikel 203 – Uitbuiting van kinderprostitutie
• Artikel 204 – Kinderporno

Hongaars 
Wetboek van 

Strafrecht

(Wet C 2012)
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Nyala (Ethiopië)

“Toen ik aankwam in Hongarije, werd ik geplaatst in het vluchtelingenkamp van Debrecen, waar ik diverse medische onder-
zoeken onderging. Ik kreeg te eten en had een dak boven mijn hoofd. Ik sprak met een psycholoog, een maatschappelijk werker 
en een arts en begon daarna mijn papieren in orde te maken. Toen ik in Debrecen was, vertelde ik nog niet dat ik tijdens mijn 
vlucht vanuit Ethiopië meerdere malen seksueel misbruikt was. Ik was bang dat ik geen papieren zou krijgen als ik dat zou 
vertellen. 

Nadat ik mijn verblijfsvergunning had ontvangen, vroegen mijn Ethiopische vrienden mij of ik naar Boedapest kwam. Daar 
zouden ze mij kunnen helpen met huisvesting en werk. In Boedapest kon ik een kamer huren in het huis van twee oudere 
mensen. Zodra ik was ingetrokken, begonnen zij zich seksueel aan mij op te dringen. Daarna dwongen ze mij ook te gaan 
werken. Uiteindelijk wist ik te ontsnappen. Ik kreeg hulp van een meisje op straat dat Ethiopisch sprak. Zij bracht me naar 
Menedék, de Hongaarse vereniging voor migranten, waar ik werd geholpen om mij aan deze situatie van misbruik te ontwor-
stelen. De mensen daar behandelden mij goed. Het was moeilijk om met hen te praten vanwege de taalbarrière, maar ik begreep 
uit hun lichaamstaal dat zij mij wilden helpen. In een vluchtelingenkamp als Debrecen zou het goed zijn geweest als ik infor-
matie had ontvangen in mijn moedertaal. Dan zou ik ze misschien meteen al hebben verteld over het seksuele misbruik tijdens 
de reis. Nu was het taboe nog te groot.”

Taiwanese groep

In een �at in Boedapest werden 35 Taiwanezen, zowel vrouwen als mannen, aangetro�en. Een van de buren hoorde iemand 
om hulp roepen en heeft vervolgens de politie gebeld. Aanvankelijk was het bericht dat het om sekswerkers ging, die als slaven 
werden gehouden. Op basis van de omstandigheden vroeg IOM Hongarije informatie op bij de Hongaarse Immigratie- en 
asieldienst, de politie en de Nationale inlichtingendienst, maar de bevoegde autoriteiten wisten niets van het geval. Uiteindelijk 
meldde de Immigratie- en asieldienst dat de 35 Taiwanezen stuk voor stuk waren ondervraagd, maar dat de dienst geen aan-
wijzingen van mensenhandel kon vinden. Naar verluidt zou het een zaak van illegaal gokken betre�en. De dienst meldde dat 
alle Taiwanezen beschikten over een geldige verblijfsvergunning en geldige vliegtickets voor de terugreis. Gelet op het feit dat de 
verblijfsvergunningen op het punt stonden te verlopen, vaardigde de dienst een uitzettingsbevel uit tegen de Taiwanezen en hun 
verwijdering van het grondgebied van Hongarije werd met prioriteit uitgevoerd. Een Taiwanees die betrokken was bij illegaal 
gokken, werd beschuldigd en de openbare aanklager deed melding van een schending van de persoonlijke vrijheid met betrekking 
tot de 35 opgepakte Taiwanezen. Nader onderzoek naar de situatie zou hebben kunnen leiden tot een geheel andere conclusie, 
namelijk dat de Taiwanezen mogelijk het slachto�er waren van mensenhandel aangezien er zeer waarschijnlijk sprake was van 
uitbuiting (een schending van vrijheid is op zich al een zeer sterke indicatie van mensenhandel).

Illegaal Chinees bordeel in Boedapest

De eenheid Mensenhandel van de Hongaarse Nationale inlichtingendienst meldde een casus van Chinese vrouwen die waren 
aangekomen in Boedapest met behulp van een studentenvisum en die onder erbarmelijke omstandigheden werkten in illegale 
bordelen. De klandizie van de vrouwen bestond voor 95% uit leden van de Chinese gemeenschap en voor 5% uit Hongaren. 
Op de zaak werden verschillende politie-eenheden gezet. Er werd met de vrouwen gepraat, maar het was zeer moeilijk om hun 
vertrouwen te winnen. Geen van de vrouwen vroeg om opvang of bescherming en niemand diende een aanklacht in. De meeste 
vrouwen verlieten Hongarije en zetten hun werk voort in Oostenrijkse bordelen. De Hongaarse politie nam contact op met de 
Oostenrijkse politie om deze op de zaak te attenderen. 
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GRETA-rapport 2018

Hongarije heeft in 2018 twee kritische rapporten ontvangen met betrekking tot de bestrijding van mensenhandel. Om 
te beginnen heeft de Groep van deskundigen inzake de bestrijding van mensenhandel (GRETA)38 in april 2018 speci-
�ek haar bezorgdheid geuit over het gebrek aan identi�catie van slachto�ers van mensenhandel onder asielzoekers in de 
zogeheten “transitzones”. Daarbij lag de nadruk speci�ek op kinderen en op de terugkeer van asielzoekers naar Servië. 
GRETA heeft er bij de Hongaarse autoriteiten op aangedrongen alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor de 
identi�catie van slachto�ers van mensenhandel onder asielzoekers. Deze maatregelen zijn onder meer39:

• het opstellen van heldere procedures inzake de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel en hun door-
verwijzing naar gespecialiseerde hulp;

• het verzorgen van systematische trainingen voor medewerkers van de Immigratie- en asieldienst, politieagen-
ten, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en overig personeel in transitzones, met betrekking 
tot de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel en de te volgen procedures, met inbegrip van het vast-
stellen van operationele indicatoren om personeel in staat te stellen proactief slachto�ers van mensenhandel 
te identi�ceren;

• het bieden van reguliere toegang tot transitzones en opvangcentra voor slachto�ers van mensenhandel aan 
ngo’s met ervaring op het gebied van identi�catie van slachto�ers van mensenhandel;

• het nemen van proactieve maatregelen om meer bewustzijn te creëren over slachto�ers van mensenhandel, door 
alle asielzoekers systematisch voor te lichten, zowel mondeling als schriftelijk en in een taal die zij begrijpen, 
over hun rechten in het kader van de asielprocedure, evenals over hun wettelijke rechten en de diensten die be-
schikbaar zijn voor slachto�ers van mensenhandel. Dergelijke stappen moeten ook de distributie omvatten van 
informatiemateriaal dat speci�ek ingaat op de risico’s van mensenhandel voor mannen, vrouwen en kinderen;

• het zorgen voor passende faciliteiten in de transitzones waar asielzoekers in afzondering kunnen spreken met 
vertrouwenspersonen, zoals advocaten, werknemers van gespecialiseerde ngo’s, medewerkers van internatio-
nale organisaties en maatschappelijk werkers.

Daarnaast beveelt GRETA de Hongaarse autoriteiten aan dat40:

• slachto�ers van mensenhandel die asiel of subsidiaire bescherming aanvragen, niet de vrijheid wordt afgeno-
men, maar dat deze buiten de transitzones gespecialiseerde ondersteuning en bescherming krijgen, overeen-
komstig artikel 12 van het Verdrag;

• wanneer er redelijke gronden zijn om te geloven dat een in een transitzone geplaatste asielzoeker een slacht-
o�er van mensenhandel is, deze een periode van herstel- en bedenktijd wordt verleend en dat er geen uitzet-
bevel kan worden uitgevoerd gedurende die periode, en dat een dergelijke persoon direct wordt doorverwe-
zen naar gespecialiseerde steun buiten de transitzone;

• slachto�ers van mensenhandel buiten de transitzones hulp en bijstand ontvangen, overeenkomstig artikel 12 
van het Verdrag;

Bovendien dringt GRETA er bij de Hongaarse autoriteiten op aan dat: 

• [...] voorafgaand aan de terugkeer van slachto�ers van mensenhandel individuele risicobeoordelingen worden 
verricht in samenwerking met het land van herkomst, internationale organisaties en ngo’s [..];

• wordt gewaarborgd dat de risicobeoordelingen die voorafgaand aan alle gevallen van gedwongen uitzetting 
uit Hongarije worden verricht, alle risico’s van mensenhandel of hernieuwde mensenhandel bij terugkeer 
omvatten, overeenkomstig de plicht tot non-refoulement.

38 De Groep van deskundigen inzake de bestrijding van mensenhandel (GRETA) van de Raad van Europa. Report on Hungary under Rule 7 of the Rules of 

Procedure for evaluating implementation of the Council of Europe Convention on Action against Tra�cking in Human Beings (Rapport over Hongarije op grond 

van Regel 7 van de Procedureregels voor de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel) (27 april 2018). Van het 

GRETA-rapport bestaat geen o�ciële Nederlandse vertaling. De in dit rapport opgenomen vertaalde passages zijn zelf vertaald.

39 Ibid., 14-16.

40 Ibid., 14-16.
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De afdeling Europese samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurde GRETA in april 2018 onder 
meer de volgende opmerkingen over het rapport41:

• [...] Het staat asielzoekers te allen tijde vrij de transitzone in de richting van Servië te verlaten, zonder dat ze 
hun aanvraag hoeven in te trekken. Daarom zijn we het niet eens met de conclusie [...], waarin wordt gesteld 
dat de transitzone “feitelijk een plaats is waar mensen van hun vrijheid worden beroofd”.

De overheid benadrukte tevens dat er voor professionals die werkzaam zijn in de transitzone, een “professionele brochu-
re” verkrijgbaar is over het verschijnsel van mensenhandel, met inbegrip van een lijst met indicatoren. Daarnaast is er nog 
een folder over mensenhandel voor asielzoekers, die in meerdere talen verkrijgbaar is. Ook geeft de overheid aan dat er 
voortdurend trainingen aan medewerkers worden gegeven over de thematiek van mensenhandel en dat er aan diverse 
gespecialiseerde ngo’s (waarbij de Hungarian Baptist Aid Foundation expliciet werd genoemd) en aan IOM Hongarije 
toegang wordt verleend tot de transitzones. 

In aanvulling hierop verhelderde IOM Hongarije dat haar diensten in de transitzones gericht zijn op outreach-hulpver-
lening in het kader van het Programma voor ondersteunde vrijwillige terugkeer, en daarnaast op training van professi-
onals en in het verleden ook op gegevensverzameling. In 2018 werd een training inzake bestrijding van mensenhandel 
gegeven aan maatschappelijk werkers in de transitzone Tompa. De Hungarian Baptist Aid Foundation heeft als onderdeel 
van de Hongaarse Liefdadigheidsraad programma’s verzorgd voor kinderen, hulpgoederen geboden en trainingen over 
identi�catie gegeven aan de staf van de transitzone. Op het moment is de stichting echter niet actief in de transitzone. 

TIP-rapport 2018

Behalve het GRETA-rapport is er in 2018 een TIP-rapport van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken 
gepubliceerd.42 Hierin wordt Hongarije voor het tweede jaar achtereen geplaats op de Tier 2 Watch List. Net als landen 
in Tier 2, voldoen ook de landen op de Tier 2 Watch List niet volledig aan de minimumnormen van de Amerikaanse Wet 
op de bescherming van de slachto�ers van mensenhandel (“Tra�cking Victims Protection Act (TVPA)”), maar doen zij 
er wel alles aan om te zorgen dat hun optreden in overeenstemming is met die normen. 

Zoals ook al aangegeven in hoofdstuk 3, worden landen die gedurende twee achtereenvolgende jaren op de Tier 2 Watch 
List zijn geplaatst, automatisch afgewaardeerd naar Tier 3 als er in het derde jaar geen aanzienlijke progressie wordt 
geboekt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Staten is bevoegd deze automatische afwaardering ongedaan te 
maken indien er geloofwaardig bewijs is dat een dergelijke ingreep gerechtvaardigd is. De overheid van dat land moet 
hiervoor een schriftelijk plan voorleggen waarvan de uitvoering zou neerkomen op aanzienlijke inspanningen om aan 
de minimumnormen van de TVPA voor uitbanning van mensenhandel te voldoen. Ook moet de overheid voldoende 
middelen reserveren om het plan uit te voeren. Het ministerie kan echter slechts twee achtereenvolgende jaren deze 
ongedaanmaking doorvoeren. Na het derde jaar moet een land stijgen naar Tier 2 of zakken naar Tier 3. Als Hongarije 
zou worden afgewaardeerd naar Tier 3, zou dit ernstige gevolgen kunnen hebben voor zijn �nancieringsrelaties met de 
VS, maar ook voor de internationale betrekkingen, bijv. met het Internationaal Monetair Fonds.43

Het TIP-rapport bevat de volgende opmerkingen ten aanzien van de indeling van Hongarije op de Tier 2 Watch List:

De overheid heeft gedurende de rapportageperiode blijk gegeven van aanzienlijke inspanningen door twee ngo’s te �nancie-
ren om diensten aan slachto�ers te bieden en tests uit te voeren met een nieuw, door de EU ge�nancierd digitaal platform 
om statistische gegevens over slachto�ers van mensenhandel te verzamelen. De overheid heeft vergeleken met de vorige 
rapportageperiode echter niet laten zien dat zij haar inspanningen heeft opgeschroefd. Het aantal onderzoeken en het 
aantal geïdenti�ceerde slachto�ers blijft afnemen ten opzichte van de eerdere rapportageperiode. Ambtenaren lieten na onder 
kwetsbare groepen te screenen op indicatoren van mensenhandel, en wetshandhavingsinstanties hebben in het hele land geen 
enkel slachto�er geïdenti�ceerd. Slechts een van de drie personen die zijn veroordeeld op grond van de wetgeving inzake 
mensenhandel, heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Diensten voor slachto�ers zijn nog altijd schaars, ongecoördineerd en 
ontoereikend, met name voor kinderen en buitenlanders. De wetshandhavingsinstanties hebben kinderen die werden uitgebuit 

41 Ibid., 19-21.

42 Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken. Tra�cking in Persons Report (juni 2018), 217-219. Van het TIP-rapport bestaat geen o�ciële Nederlandse 

vertaling. De in dit rapport opgenomen vertaalde passages zijn zelf vertaald.

43 Ibid., 41.
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in de sekshandel gearresteerd en vervolgd alsof ze zelf een strafbaar feit hebben gepleegd. Zo hebben onder meer vijf kinderen 
een gevangenisstraf opgelegd gekregen omdat ze waren uitgebuit in de sekshandel. Hongarije blijft daarom voor het tweede 
achtereenvolgende jaar op de Tier 2 Watch List.

Het TIP-verslag deed verder de volgende aanbevelingen aan Hongarije:

Screen alle personen in de prostitutie op indicatoren van mensenhandel en bescherm volwassenen en kinderen tegen stra�en 
voor misdrijven die ze hebben gepleegd als gevolg van mensenhandel, waaronder prostitutie; verhoog de kwaliteit en de fre-
quentie van diensten voor slachto�ers voor zowel volwassenen als kinderen en zorg voor voldoende �nanciering voor ngo’s om 
slachto�erzorg te bieden; identi�ceer proactief potentiële slachto�ers, met name onder kwetsbare groepen, zoals migranten en 
asielzoekers, kinderen in door de staat beheerde kindertehuizen en weeshuizen, en personen in de prostitutie, onder andere 
door de trainingen inzake het herkennen van signalen van mensenhandel voor wetshandhavingsambtenaren en maatschap-
pelijk werkers te verbeteren; vergroot de wetshandhavings- en juridische inspanningen om mensenhandelaren te onderzoeken, 
te vervolgen en te veroordelen op grond van de wetgeving inzake mensenhandel en leg ze een gevangenisstraf op; neem in de 
wet een niet-vervolgingsbepaling op om te zorgen dat slachto�ers van mensenhandel niet in de gevangenis belanden en geen 
boetes of overige stra�en krijgen opgelegd omwille van onwettige handelingen die zij hebben verricht als direct gevolg van de 
situatie van mensenhandel; wijzig de bepalingen inzake bestrijding van mensenhandel van het Wetboek van Strafrecht zodat 
deze uitdrukkelijk de irrelevantie opnemen van de toestemming van het slachto�er met betrekking tot de strafbare feiten in 
het kader van de mensenhandel, en train de wetshandhavingsambtenaren in de uitvoering ervan; neem stappen om men-
senhandel van kwetsbare kinderen die verblijven in door de staat beheerde kindertehuizen en personen die deze instellingen 
verlaten, te voorkomen; scherp de slachto�ergerichte trainingen aan voor wetshandhavingsambtenaren, openbare aanklagers 
en maatschappelijk werkers; vergroot de bescherming van slachto�ers die ernstige schade of vergelding van de mensenhande-
laren te vrezen hebben, onder meer door opties voor zorg op lange termijn ter verbetering van de re-integratie te ontwikkelen; 
verbeter de verzameling en verslaglegging van betrouwbare wetshandhavings- en slachto�erbeschermingsgegevens; en zorg dat 
de wetgeving inzake bestrijding van mensenhandel in lijn is met de internationale wetgeving door het concept van uitbuiting 
exacter te formuleren en de elementen van fraude, geweld of dwang op te nemen als aspecten van het primaire strafbare feit 
van mensenhandel.

Tot slot werd in het TIP-rapport het volgende “mensenhandelpro�el” van Hongarije opgenomen:

Zoals de laatste vijf jaar is gerapporteerd, is Hongarije een land van herkomst, een doorreisland en, in mindere mate, een 
land van bestemming voor mannen, vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan dwangarbeid en seksuele uitbuiting. 
Kwetsbare groepen zijn onder meer Hongaren die in extreme armoede leven, laagopgeleide jongeren, Roma, alleenstaande 
moeders, asielzoekers, onbegeleide minderjarigen en daklozen. Hongaarse mannen en vrouwen worden in het land zelf en 
daarbuiten, voornamelijk in Europa, onderworpen aan seksuele uitbuiting. Met name in Duitsland, Nederland en Frankrijk 
zijn de cijfers hiervoor hoog. Ook worden deze mannen en vrouwen onderworpen aan dwangarbeid, zowel in het binnen- als 
het buitenland – dit laatste met name in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Ngo’s hebben gewezen op het 
verschijnsel van de verkoop van gehandicapte slachto�ers ten behoeve van seksuele uitbuiting. Hongaarse vrouwen en meisjes, 
voornamelijk Roma of afkomstig van staatszorginstellingen, worden in groten getale uitgebuit in de sekshandel in Oostenrijk. 
Dit gebeurt door Hongaren van zowel Roma- als niet-Roma-oorsprong. Een groot aantal Hongaarse kinderslachto�ers van 
seksuele uitbuiting in het land en daarbuiten is afkomstig van staatszorg- en tuchtinstellingen. Deze kinderen worden vaak 
gerekruteerd wanneer ze de instellingen verlaten. Hongaarse vrouwen worden verleid tot schijnhuwelijken met onderdanen 
van derde landen en worden naar verluidt binnen Europa vervolgens gedwongen tot prostitutie. Hongaarse mannen worden 
in de landbouw, de bouw en in fabrieken in West-Europa onderworpen aan dwangarbeid. Slachto�ers van mensenhandel 
uit Oost-Europese landen reizen door Hongarije naar West-Europa. Hongarije is een doorgangsland voor asielzoekers en 
illegale migranten, van wie sommigen slachto�ers van mensenhandel zijn of worden. In het land zelf worden Roma-kinderen 
uitgebuit voor gedwongen bedelarij, seks met minderjarigen (zowel jongens als meisjes) en gedwongen kleine diefstallen. 
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7.3 Belangrijkste resultaten van de expert meeting: dilemma’s en stappen voor de 
toekomst

Tijdens de openingsspeech van de expert meeting beschreef dhr. Gábor Tóthi, hoofd van de afdeling Europese Samen-
werking van het Hongaarse ministerie van Binnenlandse Zaken, mensenhandel als een steeds ernstiger probleem voor 
Hongarije. Het probleem is gelieerd aan dat van de georganiseerde misdaad en er is derhalve een internationale aanpak 
vereist, zowel binnen de EU als met landen buiten de EU. Dhr. Tóthi wees namens het ministerie ook op het belang van 
samenwerking tussen overheidsinstellingen en ngo’s bij de bestrijding van mensenhandel. Er werd verwezen naar eer-
dere projecten waarbij goed tussen de partners werd samengewerkt, bijv. het RAVOT-EUR-project waarbij Nederland, 
Hongarije en België nauw samen hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdend verwijzingsme-
chanisme inzake mensenhandel. Het project is inmiddels uitgebreid naar Oostenrijk en Zwitserland. Ook noemde dhr. 
Tóthi UNHCR en de IOM als belangrijke partners in de bestrijding van mensenhandel.

Tot slot wees hij erop dat Hongarije momenteel vooral een doorgangsland en een land van herkomst voor slachto�ers 
van mensenhandel is. De aandacht voor Hongarije als land van bestemming is echter aan het toenemen: het is daarom 
van belang dat er binnen de Immigratie- en asieldienst meer kennis hierover wordt vergaard ten behoeve van de vroege 
identi�catie van slachto�ers van mensenhandel. Hij sloot af met de constatering dat hiervoor goede internationale sa-
menwerking, zoals in het kader van het Safe! project, essentieel is. 

Dhr. Áron Tési van het Hongaarse ministerie van Binnenlandse Zaken beschreef hoe Hongarije een van de grootste 
landen van herkomst van slachto�ers van mensenhandel binnen Europa is, en hoe de Hongaarse autoriteiten het pro-
bleem hebben aangepakt sinds de aanstelling van de Nationaal coördinator bestrijding mensenhandel in 2008. Daarnaast 
heeft het ministerie sinds het begin van 2018 een aantal nieuwe projecten geïdenti�ceerd en ondersteund, zoals de 
ontwikkeling van regionale coördinatiemechanismen in de hevigst getro�en regio’s van Hongarije, de opleiding van 
600 politieagenten en �nanciering voor hulpdiensten voor slachto�ers in Boedapest en twee andere steden. Ook is er 
recentelijk een online datasysteem, genaamd EKAT, ontwikkeld om e�ciënter gegevens over slachto�ers van mensen-
handel op te slaan. 

Ten aanzien van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen gaf dhr. Tési aan dat deze bij identi�catie wettelijk recht 
hebben op een bedenkperiode van 30 dagen. Als het slachto�er aangifte doet, krijgt deze een voorlopige verblijfsver-
gunning toegewezen van zes maanden, met mogelijkheid van verlenging. Ondanks deze wettelijke mogelijkheden wees 
hij erop dat er door het ministerie tot nu toe nog geen slachto�ers formeel zijn geïdenti�ceerd. Dhr. Tési ging ook 
kort in op de TIP- en GRETA-rapporten. Hij zei hierover dat de aanbevelingen serieus worden overwogen en dat het 
ministerie openstaat voor internationale samenwerking en uitwisseling van goede praktijken. Tot slot kondigde hij aan 
dat er op korte termijn een nieuwe nationale strategie zal worden ontwikkeld. Deze zal dienen ter vervanging van de 
Nationale strategie ter bestrijding van mensenhandel 2013-2016.
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In de discussie die volgde op het plenaire gedeelte wezen de deelnemers aan de Hongaarse expert meeting op de volgende 
uitdagingen met betrekking tot vroege identi�catie en de bescherming van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen:

• Voor slachto�ers van mensenhandel uit derde landen is Hongarije voornamelijk een doorreisland. Daardoor 
willen deze slachto�ers vaak geen aangifte doen in Hongarije. Daar komt bij dat de publieke opinie zich 
momenteel kenmerkt door een negatieve houding ten aanzien van migratie.

• Er is een enorm gebrek aan gegevens, waardoor het onmogelijk is om met nauwkeurige cijfers te komen over 
slachto�ers van mensenhandel en hoeveel daders er daadwerkelijk zijn gearresteerd. Ook spreken de gegevens van 
overheidsinstellingen en ngo’s elkaar in sommige gevallen tegen. Het nieuwe digitale systeem EKAT zou hierin ver-
betering moeten brengen. Slachto�ers hoeven geen aangifte te doen om te worden opgenomen in EKAT; ze hoeven 
slechts hun toestemming te geven en het blad met identi�catiegegevens dat in het systeem wordt opgenomen, te 
ondertekenen. Bij afwezigheid van deze toestemming, kunnen de gegevens niet worden opgenomen. De Hungarian 
Baptist Aid Foundation wees er bijvoorbeeld op dat zij tot nu toe aan vijftien slachto�ers uit derde landen bijstand 
heeft verleend. Geen van hen heeft formeel aangifte gedaan en de gegevens zijn derhalve niet opgenomen in EKAT.

• De gevallen van mensenhandel die wel bekend zijn, hebben vaak betrekking op seksuele uitbuiting. Arbeids-
uitbuiting en criminele uitbuiting zijn veel minder zichtbaar.

• Het is belangrijk oog te houden voor mogelijke slachto�ers van mensenhandel die via andere routes reizen dan 
over land via Servië. Migranten worden te werk gesteld in de seksindustrie, de landbouw, de bouw en de horeca. 
Sommigen komen binnen op basis van een internationaal studentenvisum of door middel van gezinshereniging. 

• Binnen de transitzones, maar ook in andere professionele domeinen, is een gebrek aan deskundigheid op dit 
vlak, zowel ten aanzien van Hongaarse als buitenlandse slachto�ers. Er zijn richtlijnen en er zijn wel enige 
opgeleide medewerkers, maar in de praktijk is dit niet voldoende, zoals wel blijkt uit het gebrek aan formele 
identi�catie van slachto�ers. Dit gebrek aan formele identi�catie wordt versterkt door de onwil bij slachtof-
fers om zich uit te spreken uit angst voor vergelding door de mensenhandelaren.

• De bestaande infrastructuur voor de bescherming van slachto�ers van mensenhandel is uitsluitend gericht op 
Hongaarse slachto�ers. Er is in Hongarije beperkte capaciteit bij gespecialiseerde opvangcentra voor slacht-
o�ers van mensenhandel. Er zijn een paar kleinschalige opvangcentra die worden beheerd door ngo’s zoals 
de Hungarian Baptist Aid Foundation, de Chance for Families 2005 Foundation en de Anonymous Ways 
Foundation. Hoewel deze opvangcentra in theorie en op grond van het nationaal verwijzingsmechanisme 
ook toegankelijk moeten zijn voor slachto�ers uit derde landen, blijft de toelating in de praktijk beperkt tot 
Hongaarse slachto�ers die uit het buitenland terugkeren. Voor personeel van de opvangcentra is het niet altijd 
duidelijk of ze wel of niet slachto�ers uit derde landen kunnen toelaten.

• Behalve gebrek aan opvangcentra voor buitenlandse slachto�ers is er ook gebrek aan tolken om met deze nieuwe 
groepen slachto�ers te communiceren. Bovendien blijven onderdak en diensten voor de langere termijn een groot 
probleem, niet alleen voor buitenlandse slachto�ers, maar ook voor Hongaarse slachto�ers. Omdat buitenlandse 
slachto�ers geen Hongaars spreken is het buitengewoon lastig werk te vinden. Daarnaast is er behoefte aam juridi-
sche bijstand, psychologische hulp, culturele bemiddelaars en gespecialiseerde diensten voor kinderen.

• Er is geen adequaat verwijzingssysteem voor slachto�ers van mensenhandel uit derde landen. Dat betekent dat ook als 
er een slachto�er wordt geïdenti�ceerd, professionals niet weten hoe en naar wie ze deze moeten doorverwijzen. 

Ten aanzien van veilige terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen noemden de 
deelnemers de volgende problemen:

• Het is erg lastig te zorgen voor een goede samenwerking met de landen van herkomst, omdat deze landen 
vaak gebrekkige kennis over het probleem van mensenhandel hebben en omdat er eveneens geen passende 
infrastructuur ter ondersteuning van terugkerende slachto�ers is. Daarom is het vaak niet duidelijk of een 
terugkerend slachto�er bij terugkeer ook echt ondersteuning krijgt.

• Ook is er een gebrek aan kennis over de veiligheidsrisico’s die een terugkerend slachto�er loopt. Er worden 
geen risicobeoordelingen verricht voordat een slachto�er wordt teruggestuurd. In dit opzicht kunnen IOM 
Hongarije en het land van herkomst een aantal diensten bieden, bijv. het checken van families en hulporgani-
saties in het land van herkomst. De middelen zijn echter beperkt.
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7.4 Wat kan Hongarije doen?
De deelnemers aan de expert meeting erkenden dat zij gebonden zijn aan de wetgeving en het migratiebeleid van de 
Hongaarse regering. Uiteindelijk wordt hierdoor bepaald hoe het vraagstuk van slachto�ers van mensenhandel uit derde 
landen wordt aangepakt. Dat gezegd hebbende stelden de aanwezige deskundigen na een diepgravende discussie de vol-
gende stappen voor om slachto�ers van mensenhandel uit derde landen te identi�ceren en te beschermen, en te zorgen 
voor een veilige terugkeer en re-integratie:

• Zoals dhr. Tési van het Hongaarse ministerie van Binnenlandse Zaken al aangaf, heeft Hongarije behoefte aan 
een nieuwe nationale strategie ter bestrijding van mensenhandel. Daarbij gaat het ook om nieuwe ontwik-
kelingen en goede praktijken, zowel voor Hongaarse slachto�ers als voor slachto�ers uit derde landen. Een 
belangrijk onderdeel van deze nieuwe strategie wordt gevormd door preventieactiviteiten. De samenwerking 
tussen de Hongaarse autoriteiten en ngo’s is daarbij van het allergrootste belang.

• De eerste stap is de erkenning dat er onderdanen uit derde landen Hongarije binnenkomen, die het slachtof-
fer zijn van mensenhandel. In 2017 zijn er drie strafrechtelijke onderzoeken ingesteld naar gevallen van men-
senhandel met onderdanen uit derde landen, waarbij onder meer Chinese slachto�ers betrokken waren. In 
het veld waren al meer signalen opgevangen dat er mensenhandel met onderdanen uit derde landen plaats-
vindt in Hongarije. Al zijn er al enige trainingen voor grenswachten verzorgd met betrekking tot het oppik-
ken van signalen van mensenhandel, er is nog veel meer nodig. In dit opzicht komt het trainingsprogramma 
dat deel uitmaakt van Safe! precies op het juiste moment! 

• De Hongaarse autoriteiten en ngo’s beschikken al over een hoop kennis om Hongaarse slachto�ers op te 
vangen. Deze bestaande expertise moet nu echter ook worden ingezet voor slachto�ers uit derde landen. 
Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de Hongaars Immigratie- en asieldienst: niet alleen bij de identi�-
catie, maar ook bij alle vervolgactie. 

• De bestaande Hongaarse wetgeving is in principe ook van toepassing op onderdanen van derde landen. Hongarije 
moet zichzelf voorbereiden op een uitbreiding van de diensten die in deze wetgeving zijn opgenomen ten behoe-
ve van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen, zeker wanneer het verschijnsel zal groeien en steeds zicht-
baarder zal worden. Samenwerking tussen overheidsinstellingen en ngo’s is daarbij van cruciaal belang. 

• De EKAT-database moet worden uitgebreid om een vollediger overzicht te krijgen op alle gevallen van men-
senhandel. Hierbij moet worden opgemerkt dat er toestemming van de ondervraagden nodig is voor opname 
in de database. Als het slachto�er weigert te worden opgenomen, kan opname niet worden afgedwongen.

• Er moeten meer gezamenlijke politieonderzoeksteams worden ingesteld om daders te vervolgen, zowel met 
betrekking tot Hongaarse als buitenlandse slachto�ers. Internationale samenwerking moet hiervan standaard 
deel uitmaken. Mensenhandel is immers een grensoverschrijdende misdaad. Ook is het essentieel te zorgen 
voor een goede werkrelatie tussen (gespecialiseerde) politieonderzoeksteams en de Immigratie- en asieldienst 
om de gevallen van mensenhandel goed in het vizier te houden.

• Er is veel meer training nodig voor tal van beroepsgroepen, zoals de (grens)politie, immigratiemedewerkers en maat-
schappelijk werkers die werkzaam zijn in de transitzones, evenals zorgpersoneel en arbeidsinspecteurs. De trainingen 
moeten gericht zijn op identi�catie, interculturele expertise en passende vervolgprocedures voor ná de identi�catie. 

• Voorafgaand aan en gelijktijdig met de trainingen moet het nationale verwijzingsmechanisme erbij worden 
betrokken, zodat duidelijk wordt hoe en naar wie de slachto�ers van mensenhandel uit derde landen moeten 
worden doorverwezen. Daarnaast moeten de indicatoren voor identi�catie van slachto�ers van mensenhan-
del uit derde landen worden aangescherpt, zodat deze kunnen worden ingezet voor de training. Overige 
landen, zoals Nederland, maken al gebruik van dergelijke indicatoren; Hongarije zou deze op zijn eigen situ-
atie kunnen toepassen.

• Onbegeleide minderjarigen moeten in principe worden behandeld alsof zij deel uitmaken van een kwetsbare groep 
en onder speciale bescherming worden geplaatst terwijl wordt onderzocht of zij slachto�ers van mensenhandel zijn.

• Er moet meer internationale samenwerking komen, aangezien er veel goede parktijken in het buitenland zijn 
waarvan Hongarije kan leren en die kunnen worden toegevoegd aan de eigen ervaring.

• Tot slot is er meer structurele �nanciering nodig om projectgebaseerde en tijdelijk ge�nancierde activiteiten 
duurzaam te verankeren..
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7.5 Van deskundigheid tot praktijk: hoogtepunten van de trainingsprogramma’s 
Vroege identi�catie en Safe Future, Safe Return in Hongarije

Op de tweede en derde dag van het Hongaarse Nationale Platform werden trainingen gegeven aan medewerkers van 
de grenspolitie en aan arbeidsinspecteurs, immigratiemedewerkers en maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in de 
transitzones. Al deze deelnemers brachten een grote hoeveelheid praktische ervaring in, hoewel veel van de deelnemers 
aanvankelijk aangaven niet regelmatig te maken te hebben met slachto�ers van mensenhandel. Naarmate de training 
vorderde, getuigden echter steeds meer “stemmen uit het veld” van het tegendeel. Gewapend met nieuwe kennis en 
vaardigheden beseften de meeste deelnemers dat zij meer dan eens getuige waren geweest van mogelijke of feitelijke 
situaties van mensenhandel in hun eigen werkomgeving. Aan het einde van het tweedaagse trainingsprogramma gaven 
alle deelnemers de training een hoge waardering. Daarbij werd de volgende feedback opgetekend:

“Ik heb een hoop informatie opgedaan over mensenhandel. Hierdoor heb ik mijn kennis over vroege identi�catie van slacht-
o�ers van mensenhandel aanzienlijk kunnen uitbreiden.”
- Deelnemer namens de Nationale arbeidsinspectie te Boedapest.

“Ik heb echt heel veel geleerd. Ik heb een hoop informatie gekregen waarover ik nog niet beschikte. Dit kan ik goed gebruiken 
tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden. Alles was nieuw voor me en ik realiseer mij nu op welke signalen ik moet letten, 
wat ik moet doen en hoe ik met de slachto�ers moet omgaan.”
- Politieagent uit Bács 

“De training opende mij de ogen. Ik kan nu veel beter slachto�ers identi�ceren. Het helpt mij beter te focussen en mijn 
middelen beter te beheren, en om samen te werken met andere afdelingen.”
- Maatschappelijk werker bij de transitzone Röszke

“Ik denk dat ik nu beter dan voorheen kan inschatten of iemand een slachto�er is. Ik weet nu wat ik moet vragen, waar ik 
op moet letten, enzovoort. Het was een erg prettige ervaring; ik heb deze interactieve vorm van training als heel plezierig 
ervaren. Ik heb geleerd wat mensenhandel precies inhoudt, hoe je mensenhandel kunt onderscheiden van mensensmokkel, en 
hoe je vragen moet stellen. Er zouden meer trainingen als deze moeten zijn!”
- Politieagent uit Csongrád 

“Ik ben blij dat ik nu meer weet over deze in Nederland ontwikkelde methoden. Voor mij is het erg belangrijk om mijn 
kennis uit te breiden, deel te nemen aan trainingen en deze kennis dan in te zetten bij mijn dagelijks werk. Hartelijk dank 
daarvoor! De praktische trainingen vond ik echt positief. De meeste trainingen die ik heb bijgewoond, waren theoretische les-
sen met maar een paar spaarzame oefeningen. Tijdens deze training heb ik kunnen oefenen met allerlei praktische methoden 
om slachto�ers te identi�ceren. Door al die oefeningen wordt het eenvoudiger om de juiste manier te vinden om slachto�ers 
van mensenhandel te helpen en om de theorie in praktijk te brengen. Door deze trainingen kan ik beter een toekomstplan 
opstellen voor geïdenti�ceerde slachto�ers. Ik kan hen laten zien dat ze niet moeten opgeven, dat er allerlei mogelijkheden 
voor de toekomst zijn. Met name het ecogram is erg handig voor mijn toekomstige werkzaamheden. Wat ik verder tijdens 
deze training heb geleerd is dat je er altijd voor open moet staan om zo veel mogelijk tijd met je cliënten te besteden, met hen 
te praten en hen proberen te helpen. Hartelijk dank voor jullie goede werk!”
- Immigratiemedewerker bij de transitzone Röszke

“Ik heb geleerd hoe je mensenhandel moet de�niëren en ik heb daarnaast allerlei verschillende gezichtspunten opgedaan over 
hoe je hiermee moet omgaan. De voorbeelden waren erg nuttig, net als de informatie over de juridische aspecten van men-
sensmokkel. Het was een opluchting om te weten dat er een internationale sociale kaart is ter ondersteuning van terugkerende 
slachto�ers en dat er organisaties zijn die helpen bij de re-integratie. Ik denk dat ik nu beter een slachto�er kan identi�ceren.”
- Maatschappelijk werker bij een transitzone

“De training was erg doelmatig en nuttig. Ik had al enige kennis over het onderwerp, maar de hoeveelheid informatie die 
tijdens de training werd verstrekt, was echt enorm. Als maatschappelijk werker helpt mij dat om mogelijke signalen op te 
pikken. Ga zo door!”
- Maatschappelijk werker bij een transitzone
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“Ik heb een hoop geleerd over mensenhandel, de signalen ervan en de partnerorganisaties die aanwezig waren op de training. 
Ik wist al het een en ander over mensenhandel, vooral uit de media, maar ik ben blij dat ik nu wat meer greep heb op dit 
thema. Ik denk nu heel anders over mensenhandel dan eerst. Ik denk dat ik, wanneer ik met potentiële slachto�ers wordt 
geconfronteerd, de signalen van mensenhandel nu veel beter kan oppikken.”
- Deelnemer namens de Nationale arbeidsinspectie te Boedapest.

“Hoewel we niet zo vaak met dit probleem worden geconfronteerd, is het toch belangrijk de signalen van mensenhandel te 
herkennen. Ook is het goed om eens kennis te hebben gemaakt met partnerorganisaties. De training bood een hoop prakti-
sche informatie en heeft me aan het nadenken gezet over hoe moeilijk het voor de autoriteiten is om deze maatschappelijke 
problemen bloot leggen en op te lossen.”
- Deelnemer namens de Nationale arbeidsinspectie te Boedapest.

“Ik sta nu opener voor de problematiek omdat diverse aspecten van het probleem heb leren kennen. Het leverde een paar 
nuttige tips voor mijn dagelijks werk op. Jullie hebben me echt geholpen de belangrijkste verschillen tussen mensenhandel en 
mensensmokkel duidelijk te krijgen. Ik wacht met smart op jullie toolkit, zodat ik me op mijn dagelijkse werkzaamheden 
kan voorbereiden! Verander vooral niets aan de manier waarop jullie de training geven. Ik vind deze aanpak van een continue 
‘stroom van activiteit’ zeer inspirerend!”
- Immigratiemedewerker bij een transitzone

“Ik heb heel veel gehad aan de training en een hoop geleerd dat ik bij mijn werk in de praktijk kan brengen. Ik weet nu wat 
het verschil is tussen mensenhandel en mensensmokkel. Na deze training kan ik slachto�ers van mensenhandel uit derde 
landen e�ectiever identi�ceren. En hoe sneller we het probleem signaleren, des te meer we er tegen kunnen doen.”
- Politieagent uit het graafschap Bács  

Die deelnemers die al ervaring hadden met het identi�catieproces van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen, 
hebben hun kennis en goede praktijken gedeeld met de overige deelnemers:

“Wij staan aan de frontlinie, maar niet direct aan de grens. Als onze collega’s aan de grens de papieren controleren van een 
buitenlander die de grens oversteekt en vermoeden dat er iets niet in de haak is, dan is het eerste wat zij doen het mogelijke 
slachto�er van de dader te scheiden. Wij gaan dan met hen afzonderlijk het gesprek aan. De persoon wordt meegenomen 
naar een kamer achter de grenspost. Tijdens het eerste gesprek is er nog een hoop ongerustheid bij het mogelijke slachto�er. 
Wij proberen die angst een beetje weg te nemen door met hen te praten zonder uniform, aangezien we uit ervaring weten dat 
mensen dan soms minder geïntimideerd zijn en meer bereid zijn om te praten. Wij proberen een tolk te regelen die de taal 
van het land van herkomst spreekt. Zo kunnen we meer te weten komen over dat speci�eke land. We weten uit ervaring dat 
mensen enorme sommen geld betalen om naar Hongarije te komen en dat ze doorgaans net voordat ze de grens oversteken 
het laatste beetje betalen. Daarna vragen ze asiel aan omdat dit de enige manier is om in de transitzone terecht te komen. 
Bijna niemand noemt uit zichzelf dat hij of zij op de weg hierheen is uitgebuit om voor de reis te betalen.”

- Deelnemer namens de grenspolitie
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Een collega van de Immigratie- en asieldienst binnen de transitzone voegde hieraan toe:

“Mensen verblijven vaak best lang in een transitzone. Het kan dan ook een intensieve periode voor hen zijn. De eerste 
indrukken zijn vaak erg belangrijk voor ons om te signaleren of er iets verkeerd zit. Bijvoorbeeld als mensen beweren familie 
te zijn, terwijl uit alles blijkt dat dit niet zo is. Of als ze voortdurend hun verhaal veranderen. Daarom moeten we wel over 
enige culturele kennis beschikken. En er moeten natuurlijk tolken in de transitzone aanwezig zijn om met hen te kunnen 
communiceren. De tolk is er echter niet altijd meteen, waardoor de dingen soms worden bemoeilijkt. Maar al met al hebben 
we de tijd om onze cliënten te observeren en moeten we ook nauw samenwerken met onze collega’s die in de transitzone 
actief zijn als maatschappelijk werkers. Samen zie je het meest.”

Een maatschappelijk werker uit een van de transitzones voegde daaraan toe:

“Er zijn ook richtlijnen van de Hongaarse Immigratie- en asieldienst om mensenhandel te herkennen, maar in de praktijk 
valt het niet mee. Wat wij primair doen is het onderzoeken van de omstandigheden van de cliënt met betrekking tot diens 
fysieke, psychologische en geestelijke gezondheid. Voor deze beoordeling maken we gebruik van psychologische hulpmiddelen. 
Indien nodig, kunnen we de cliënt ook doorverwijzen naar een psychiater, psycholoog of overige zorgverlener. We werken 
nauw samen met onze collega’s van de Immigratie- en asieldienst om tot een oordeel te komen over de vraag of een persoon 
een slachto�er van mensenhandel is of niet.”

De arbeidsinspecteurs uit Boedapest merkten het volgende op:

“Als wij een vermoeden van mensenhandel hebben, proberen we het potentiële slachto�er in een veiligere omgeving te plaat-
sen voor een speci�ek gesprek. Ook proberen we hen ervan te overtuigen dat we met hen meevoelen en hen willen helpen. 
Tegelijkertijd proberen we hen ervan op de hoogte te brengen dat we de autoriteiten zullen moeten inlichten, of dit nu de 
politie of de Immigratie- en asieldienst is, en dat we daarnaast contact hebben met IOM en de zorgverleners. In de praktijk 
heeft dit nog nooit tot een echte zaak geleid. Mogelijke slachto�ers durven zich meestal niet uit te spreken en als ze dat al 
wel doen, doen ze nooit aangifte tegen de daders. We tro�en een keer een paar voorbeelden aan in de bouw, waar de situatie 
van een paar jonge Afrikanen bij ons de alarmbellen deed afgaan. Helaas is daar nooit iets uitgekomen.”

Een van de praktische oefeningen die zijn verricht tijdens de training, had betrekking op het “stappenplan”. In andere 
woorden: het verwijzingssysteem ná identi�catie. De deelnemers werden gevraagd de huidige situatie te beschrijven 
wanneer er een vermoeden is van mensenhandel, en wat er in het ideale geval wordt gedaan. Dit leverde de volgende 
kenmerkende voorbeelden op, die ook relevant zouden kunnen zijn voor overige projectlanden:

Grenspolitie

Huidige situatie Ideale situatie

Afscheiding van mogelijke slachto�ers en mensenhandelaren Afscheiding van mogelijke slachto�ers en mensenhandelaren

Melding bij de politie en de Immigratie- en asieldienst Melding bij de politie en de Immigratie- en asieldienst

Gespecialiseerde politiediensten beschikbaar aan de grens 
om actie te ondernemen tegen de daders en de mogelijke 
slachto�ers te ondervragen
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Maatschappelijk werkers en immigratiemedewerkers bij transitzones

Huidige situatie Ideale situatie

(Mogelijke) slachto�ers hebben slechts beperkte kennis 
van mensenhandel en hun recht op hulp

Meer (mogelijke) slachto�ers zijn zich bewust van de risi-
co's van mensenhandel en hun recht op hulp

Beperkte capaciteit van opvangcentra om (mogelijke) 
slachto�ers van mensenhandel door te verwijzen

Genoeg opvangcapaciteit om slachto�ers door te verwij-
zen

Aanbod van psychologische, sociale en gezondheids-
diensten

Voortzetting van de psychologische, sociale en gezond-
heidsdiensten in het opvangcentrum

Beperkte hoeveelheid professionals die kunnen worden 
opgeleid op het gebied van mensenhandel, en dus een laag 
identi�catieniveau

Alle professionals zijn opgeleid en zich goed bewust van 
mensenhandel, zodat de identi�catie ervan kan worden 
opgevoerd

Arbeidsinspecteurs

Huidige situatie Ideale situatie

De arbeidsinspectie kan alleen optreden tegen werkgevers 
die werknemers uitbuiten en ervoor zorgen dat mensen 
daar niet meer werken

De arbeidsinspectie treedt op tegen werkgevers die werk-
nemers uitbuiten en zorgt ervoor dat mensen daar niet 
meer werken

Er wordt contact opgenomen met de politie en de Immi-
gratie- en asieldienst als er minderjarigen worden geïden-
ti�ceerd als werknemer

Er wordt contact opgenomen met de politie en de Immi-
gratie- en asieldienst als er minderjarigen worden geïden-
ti�ceerd als werknemer

Mobiele hulpeenheden kunnen met (mogelijke) slacht-
o�ers praten en proberen hun vertrouwen te winnen; de 
eenheden moeten een multidisciplinaire aanpak hanteren 
en naast de arbeidsdienst en de politie ook maatschappelijk 
werkers en zorgverleners betrekken omdat slachto�ers in 
eerste instantie vaak bang zijn om met de politie te praten

Er zijn monitoringsystemen om bij te houden hoe slachtof-
fers integreren in de Hongaarse samenleving nadat ze hun 
verblijfsstatus hebben ontvangen, wat er met hen gebeurt als 
ze naar andere landen doorreizen of hoe het re-integratie-
proces verloopt als zij terugkeren naar hun land van herkomst

Na de training gaven de deelnemers ook feedback aan hun collega’s in de vorm van een korte presentatie van de voor-
naamste geleerde lessen, om zo de nieuw opgedane kennis en vaardigheden verder door te geven.

7.6 Slotopmerkingen 
De situatie in Hongarije ten aanzien van de bestrijding van handel in personen uit derde landen is gecompliceerd en er 
is nog altijd een hoop werk te verzetten, zoals ook blijkt uit de TIP- en GRETA-rapporten. Toch is tijdens de expert 
meeting en tijdens het trainingsprogramma duidelijk geworden dat er een hoop deskundigheid in Hongarije aanwezig 
is. Hieruit kan worden geput om de vereiste stappen voorwaarts te maken. De deelnemers aan de expert meeting en 
de trainingen hebben blijk gegeven van serieuze bereidheid om deze stappen te maken en te zorgen voor betere iden-
ti�catie en bescherming van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen, en daarnaast om te zorgen voor veilige 
terugkeer en duurzame re-integratie. 
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Hoofdstuk 8 Het Internationaal Platform

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de resultaten van het Internationaal Platform 
dat in oktober 2018 plaatsvond in So�a, de hoofdstad van Bulgarije. Op het 
Internationaal Platform kwamen 105 deskundigen uit 26 Europese landen bijeen 
om de voornaamste uitdagingen en stappen voor de toekomst met betrekking 
tot vroege identi�catie en veilige en duurzame terugkeer van slachto�ers van 
mensenhandel uit derde landen te bespreken. Ook werden professionals uit heel 
Europa getraind om te werken met de Safe Future Methodiek.
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8.1 Structuur van het Internationaal Platform
The International Platform that took place on the 2nd and 3rd of October 2018 in So�a, Bulgaria, consisted of four 
main events, attended by 105 participants from 26 countries in total: 

Date Event Target group

Dinsdag 2 oktober 2018 Expert meeting: “Een nieuwe uitdaging 
voor Europa” – debat over dilemma's en 
mogelijke strategieën inzake vroege identi-
�catie en een veilige toekomst en terugkeer 
van (mogelijke) slachto�ers van mensenhan-
del onder nieuw aangekomen migranten en 
vluchtelingen van buiten de EU

Deskundigen van ngo's op het gebied van 
mensenhandelbestrijding en deskundigen 
van (i)go's die werkzaam zijn op het vlak 
van mensenhandelbestrijding of migratie 
en asiel 

Woensdag 3 oktober 2018 Ngo-platform van La Strada, in aanvulling 
op deelname aan de expert meeting

Leden van het Europees La Strada Net-
werk 

Woensdag 3 oktober 2018 Trainingsprogramma Safe Future, Safe 
Return ten behoeve van slachto�ers van 
mensenhandel

Maatschappelijk werkers en overige pro-
fessionals van Europese ngo's die in nauw 
contact staan met (mogelijke) slachto�ers 
van mensenhandel uit derde landen 

Dinsdag 2 en woensdag
3 oktober 2018

Train-de-trainersopleiding Ervaren trainers op het gebied van bestrij-
ding van mensenhandel die hun algemene 
trainingsvaardigheden willen aanscherpen 
en meer willen leren over interactieve 
trainingsmethoden 

Behalve de inhoud van de verschillende evenementen was een belangrijk aspect van het Internationaal Platform ook het 
samenbrengen van deskundigen op het gebied van bestrijding van mensenhandel met hun tegenhangers op het gebied 
van asiel en migratie. Zo kregen deelnemers gelegenheid ervaringen uit te wisselen, andere gezichtspunten te ontdekken 
en actief te netwerken. In totaal hebben 88 deelnemers, afkomstig uit 26 landen, waarvan 19 EU-lidstaten, de expert 
meeting van 2 oktober 2018 bijgewoond. Uit bijna alle landen was een vertegenwoordiger van een overheidsinstelling 
en van een ngo aanwezig. Ook igo’s waren in de vorm van IOM, het Rode Kruis44 en de UNHCR goed vertegenwoor-

44 Het Britse Rode Kruis is onderdeel van het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Het is een neutraal humanitair hulpmiddel van de Britse 

overheidsinstanties.
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digd. Daarnaast verzorgde de speciale VN-rapporteur inzake de handel in mensen, met name vrouwen en kinderen, de 
keynote speech. Behalve de expert meeting namen 20 deelnemers uit 14 landen op 3 oktober deel aan de training Safe 
Future, Safe Return. Tien van hen waren ook aanwezig bij de expert meeting. Bovendien hebben 23 leden van het bredere 
La Strada-netwerk, die ook hadden deelgenomen aan de expert meeting, hun discussie op 3 oktober voortgezet op een 
speciaal bijeengeroepen La Strada ngo-platform. Tot slot hebben zeven trainers deelgenomen aan de train-de-trainers-
opleiding op 2 en 3 oktober, waardoor het totale aantal deelnemers aan het Internationaal Platform uitkomt op 105.

Animus Association, het Nationaal comité voor de bestrijding van mensenhandel in Bulgarije en IOM Bulgarije waren, 
in nauwe samenwerking met La Strada International en HVO-Querido, de organisatoren van het platform.

8.2 Belangrijkste resultaten van de expert meeting: dilemma’s en stappen voor de 
toekomst

De vertegenwoordigers van Animus Association, het Nationaal comité voor de bestrijding van mensenhandel in Bul-
garije en IOM Bulgarije benadrukten in hun openingstoespraken dat Bulgarije op het kruispunt ligt van drie conti-
nenten: Europa, Azië en Afrika. Dit resulteert in een uiterst dynamische migratiesituatie. Net als veel andere landen in 
Midden- en Oost-Europa, was Bulgarije van oudsher een land van herkomst, maar het ontwikkelt zich steeds meer tot 
doorreisland en land van bestemming voor slachto�ers van mensenhandel uit derde landen. De sprekers wezen erop dat 
de aandacht bovenal moet uitgaan naar bescherming van kwetsbare groepen onder migranten en vluchtelingen, maar 
daarnaast ook naar de zo vroeg mogelijke identi�catie van slachto�ers van mensenhandel die zich onder deze migranten 
en vluchtelingen bevinden. De sprekers voegde hieraan toe dat er behoefte is aan meer preventieve actie, evenals aan een 
adequaat systeem voor ondersteuning en een multistakeholderbenadering.

Keynote speech door Maria Grazia Giammarinaro, speciaal VN-rapporteur inzake 
mensenhandel, met name vrouwen en kinderen

In haar keynote speech ging Maria Grazia Giammarinaro, speciaal VN-rapporteur inzake de handel in mensen, met name 
vrouwen en kinderen, nader in op het rapport dat zij recentelijk heeft voorgelegd aan de VN-Raad voor de mensen-
rechten. Dit rapport gaat in hoofdzaak over vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel in het kader van de 
huidige migratiestromen naar Europa. Het rapport bevat een analyse van “[..] uitdagingen bij de identi�catie, doorverwijzing 
en bescherming van slachto�ers en potentiële slachto�ers”, aangevuld met “aanbevelingen aan lidstaten, internationale organisaties en 
maatschappelijke organisaties over hoe zij hun antwoorden moeten aanpassen om te zorgen voor e�ectieve bescherming van (potentiële) 
slachto�ers”.45 In haar voordracht wees mw. Giammarinaro op de volgende voornaamste zorgen met betrekking tot vroe-
ge identi�catie van slachto�ers van mensenhandel en een veilige en duurzame terugkeer naar het land van herkomst:

45 A/HRC/38/45. Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, 38e zitting. Rapport van de speciale VN-rapporteur inzake de handel in mensen, met name vrouwen 

en kinderen (14 mei 2018).
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• Momenteel beweegt het publieke debat zich in de verkeerde richting. De nadruk ligt op het afhouden en 
criminaliseren van migratie: er worden maatregelen genomen die uiterst restrictief zijn, die mensenrechten 
schenden en soms zelfs racistisch van aard zijn, in plaats van dat ze bescherming bieden aan kwetsbare groe-
pen.

• “Hotspots” aan de Europese grenzen waar veel migranten en vluchtelingen aankomen, beschikken momen-
teel niet over formele procedures om (potentiële) slachto�ers van mensenhandel te identi�ceren. Er zijn al-
leen repressieve maatregelen, zoals het gedwongen afnemen van vingerafdrukken. (Potentiële) slachto�ers van 
mensenhandel en andere kwetsbare groepen kunnen alleen de asielprocedure starten en er is geen speci�eke 
doorverwijzing of bescherming op grond van mensenhandel. 

• In doorreislanden en landen van bestemming worden migranten en vluchtelingen onderworpen aan syste-
matische uitbuiting als gevolg van hun zeer kwetsbare situatie. Families die hebben betaald om de reis naar 
Europa te maken, kunnen vaak alleen het eerste deel van de reis betalen. Daarom vindt er onderweg seksuele 
en arbeidsuitbuiting plaats om de resterende bedragen te voldoen.

• In het merendeel van de landen vindt de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel plaats in het ka-
der van opsporing en vervolging; slachto�ers die niet willen of durven getuigen, worden als gevolg daarvan 
uitgesloten van adequate bescherming. Op plaatsen van eerste aankomst met gemengde migratiestromen is 
het echter erg moeilijk om bewijs te krijgen dat migranten zijn uitgebuit in doorreislanden. Bovendien is de 
wetshandhaving, met name in het geval van zeer getraumatiseerde slachto�ers, veel te strikt: het a�eggen van 
een getuigenis blijft een enorm probleem en met name deze kwetsbare groep krijgt daardoor niet de be-
scherming die zij zo zeer nodig heeft.

• Er is daarom behoefte aan innovatief model, gericht op de identi�catie van kwetsbare migranten en het ri-
sico dat zij lopen om slachto�er te worden van mensenhandel, los van de vraag of er al een strafrechtelijke 
procedure is gestart. Dit moet gebeuren aan de hand van vertrouwelijke gesprekken, die om redenen van 
bescherming worden afgenomen door gekwali�ceerd personeel, bij voorkeur maatschappelijk werkers met 
een ngo-achtergrond. 

• Het de�nitieve besluit of slachto�ers van mensenhandel moeten terugkeren naar hun land van herkomst, 
wordt genomen door de nationale autoriteiten. In veel gevallen worden de risicobeoordelingen of wordt de 
beoordeling van speci�eke kwetsbaarheden echter niet naar behoren verricht. 

Mw. Giammarinaro pleitte daarom voor de volgende stappen voor de toekomst:

• Het identi�catieproces van slachto�ers van mensenhandel moet volledig worden geïntegreerd met het asiel-
stelsel, zodat slachto�ers van mensenhandel zo vroeg mogelijk kunnen worden geïdenti�ceerd. Personeel dat 
werkzaam is in vluchtelingencentra aan de grens, moet worden opgeleid in het herkennen van signalen van 
mensenhandel onder personen die asiel aanvragen. Zodra slachto�ers zijn geïdenti�ceerd, moeten ze direct 
worden doorverwezen naar gespecialiseerde diensten.

• Het zelfbeschikkingsrecht van slachto�ers moet bij alle maatregelen centraal staan. Slachto�ers mogen niet 
worden gedwongen om zichzelf te identi�ceren of om te getuigen, maar moeten adequate voorlichting krij-
gen om een goed onderbouwd besluit te nemen. Ze moeten het recht hebben op bescherming en hulp, los 
van de vraag of ze aangifte doen of niet. De nadruk moet liggen op hun kwetsbaarheid en hoe ze kunnen 
herstellen van hun traumatische ervaringen. 

• Er moet een multi-institutionele aanpak komen, op basis van nauwe samenwerking tussen wetshandhavings-
instanties, ngo’s en overige stakeholders, om mensenhandel te bestrijden en slachto�ers te beschermen. 
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Enrico Ragaglia, ICMPD: Mensenhandel op migratieroutes naar Europa – 
overbrugging van de kloof tussen migratie, asiel en mensenhandelbestrijding  

ICMPD-projectmanager Enrico Ragaglia wees op de volgende uitdagingen ten aanzien van vroege identi�catie en de 
bescherming van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen: 

• De identi�catie van slachto�ers van mensenhandel langs de westelijke Balkanroute is zeer beperkt: over het 
algemeen identi�ceren landen die in het kader van het TRAM-project (“Tra�cking along Migration Routes”) 
van het ICMPD zijn onderzocht, nog altijd voornamelijk EU-burgers, die het slachto�er zijn van seksuele en 
arbeidsuitbuiting, en daarnaast Afrikanen van beneden de Sahara, met name vrouwen, als slachto�ers van men-
senhandel. Maar zeer weinig personen die hebben gereisd via de Balkanroute, worden o�cieel geïdenti�ceerd 
als slachto�er van mensenhandel.

• In de praktijk blijkt het erg moeilijk om de autoriteiten die zich richten op bestrijding van mensenhandel in 
contact te brengen met die autoriteiten die zich richten op asiel en migratie. Dit zijn vaak verschillende werk-
terreinen, waardoor er een kloof ontstaat. Een complicerende factor is dat het soms moeilijk is om onderscheid 
te maken tussen mensenhandel en mensensmokkel, ook omdat smokkel vaak leidt tot uitbuiting onderweg en/
of situatie van mensenhandel.

• Als de mensenhandel onderweg plaatsvindt, is dit doorgaans moeilijk te bewijzen op het moment dat de mi-
granten het land van bestemming hebben bereikt. Feit is dat zodra deze migranten in het land van bestemming 
zijn aangekomen, er onvoldoende bewijs voorhanden is om te bepalen of het gaat om een mensenhandelzaak of 
niet. Daar komt bij dat slachto�ers vaak geen aangifte willen doen uit angst om vast te worden gehouden in het 
doorreisland. Mensenhandelaren glippen op deze manier vaak door de mazen van het net. 

• Sommige landen worden zowel in de ogen van migranten als de autoriteiten van dat land slechts als “doorreis-
land” beschouwd, op weg naar de eindbestemming in West-Europa. Daarom is het niet zinvol voor migranten 
om in dat land om hulp te vragen of voor stakeholders om hulp te bieden (het doorreislandparadigma). Een 
andere complicerende factor is dat veel (potentiële) slachto�ers zich nauwelijks bewust zijn van hun rechten. 
Met name alleenreizende vrouwen en kinderen vormen een groep die kwetsbaar is voor uitbuiting.

• Er is gebrek aan nieuwe indicatoren om (potentiële) slachto�ers van mensenhandel binnen de huidige grote 
migratiestromen in Europa vroegtijdig te identi�ceren. Ook zijn autoriteiten onwillig om nieuwe indicatoren 
in overweging te nemen en gaan ze nog steeds uit van de huidige indicatoren, die zijn ontwikkeld op basis van 
langdurige samenwerking met de stakeholders. In sommige gevallen lijkt het erop dat de autoriteiten gedurende 
de “migratiecrisis” (2015-2016) hun ogen gesloten hielden voor signalen van mensenhandel en mensen simpel-
weg lieten passeren op weg naar West-Europa. 

• Ook is er veel meer nadruk gelegd op smokkel- en veiligheidsproblemen dan op mensenhandel. In sommige 
gevallen zijn slachto�ers strafbaar gesteld voor de misdrijven met betrekking tot hun eigen uitbuiting door 
mensenhandelaren. Restrictief migratiebeleid vormt een risico in de zin van intensievere grenscontroles en de 
beperking van wettelijke kanalen voor doortocht, binnenkomst en verblijf in de landen die in het kader van het 
TRAM-project zijn onderzocht. Ook leidt het beleid tot een beperkt aanbod van basisdiensten voor migranten. 

• Op individueel niveau vrezen en wantrouwen slachto�ers de autoriteiten van landen die ze passeren op hun 
weg naar West-Europa. Ze identi�ceren zichzelf niet als slachto�ers van mensenhandel, zowel als gevolg van een 
gebrek aan bewustzijn van de uitbuitende situatie waarin ze zich bevinden, als uit angst voor vergelding. Ook 
zijn ze geneigd uit te gaan van informatie die ze ontvangen van andere mensen in vergelijkbare omstandighe-
den, met name als die dezelfde nationaliteit hebben of tot dezelfde etnische groep behoren, in plaats van te ver-
trouwen op de informatie die hun wordt geboden door de autoriteiten, igo’s en ngo’s.

• Met het oog op integratie op de langere termijn van slachto�ers in de samenlevingen van landen van bestem-
ming is er een gebrek aan beschikbare diensten, evenals een gebrek aan personeel en middelen om aan de be-
hoeften te voldoen.
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• Ten aanzien van de verblijfsstatus worden de opties voor slachto�ers van mensenhandel te krap geïnterpreteerd. 
De aandacht gaat vooral uit naar de asielstatus of de bereidheid om aangifte te doen.

Dhr. Ragaglia deed de volgende aanbevelingen:

• Vergroot het begrip van mensenhandel onder autoriteiten en overige stakeholders, erken de rechten van migran-
ten en erken de speciale status van kinderen binnen de context van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

• Beperk de risicofactoren en bied toegang tot basisdiensten en tot rechtshulp, en bied mogelijkheden voor werk.

• Breng de procedures voor mensenhandel, asiel en migratie in lijn, zodat slachto�ers van mensenhandel vroeger 
kunnen worden geïdenti�ceerd en adequate bescherming kan worden geboden.

• Verbeter de toegang tot verblijfsvergunningen voor slachto�ers van mensenhandel ongeacht hun bereidheid om 
deel te nemen aan strafrechtelijke procedures tegen de dader(s). 

Emma Foley, Britse Rode Kruis: Duurzame integratie van slachto�ers van 
mensenhandel door middel van proactieve identi�catie en betere bescherming 
(STEP)

Mw. Emma Foley van het Britse Rode Kruis wees op innovatieve initiatieven in het Verenigd Koninkrijk die voortkomen 
uit het STEP-project: dit project gaat over hoe de integratie op de langere termijn van slachto�ers van mensenhandel in 
landen van bestemming kan worden verbeterd. Bij deze initiatieven hebben het Britse Rode Kruis en twee partneror-
ganisaties (Hestia en Ashiana) drie pilotprojecten uitgevoerd waarbij ruim 40 slachto�ers van mensenhandel gedurende 
een periode van zes maanden zijn ondersteund. De drie initiatieven hebben verschillende criteria en benaderingen, maar 
er wordt gewerkt met behulp van een gemeenschappelijk referentiekader zodat het mogelijk is om goede praktijken uit 
te wisselen en een bijdrage te leveren aan wettelijk verplichte hulpverlening. Bij één initiatief werd traumatherapie en 
overige psychosociale ondersteuning geboden. Een ander initiatief was gericht op door de gemeenschap geleid herstel, 
waarbij professionele hulpverleners werden gecombineerd met een netwerk van vrijwilligers die de slachto�ers onder-
steunen bij hun re-integratie in de lokale samenleving.

Mw. Foley wees met klem op de volgende uitdagingen bij de geïntegreerde hulp aan slachto�ers van mensenhandel:

• Er is gebrek aan transparantie wat betreft de samenhang tussen asielprocedures en het nationaal verwijzings-
mechanisme voor slachto�ers van mensenhandel. Dit kan gevolgen hebben voor slachto�ers van mensenhan-
del, zowel in de zin van parallelle hulpsystemen als de resultaten op het gebied van langdurige bescherming.

• Er is grote behoefte aan crisisinterventie op het moment van doorverwijzing. Tegelijkertijd zijn er onvol-
doende mogelijkheden voor vervolghulp gelet op het strakke tijdsschema waarbinnen de hulp moet passen.  

• Binnen het Britse systeem betekent een de�nitieve erkenning als slachto�er van mensenhandel niet automa-
tisch dat er een verblijfsvergunning wordt toegekend. De onzekere juridische status van de slachto�ers vormt 
een belemmering voor de integratie.

• De toegang tot allerlei vormen van hulp, zoals rechtshulp en beroepsmechanismen, kinderopvang, tolkdien-
sten en gespecialiseerde (psychosociale) ondersteuning is beperkt. Er is in het algemeen een gebrek aan gen-
derspeci�eke hulpdiensten. Ook associëren veel slachto�ers gespecialiseerde steun met een stigma.

• De arbeidsinzetbaarheid van slachto�ers van mensenhandel in het land van bestemming is een enorm pro-
bleem en vormt daarom een obstakel voor integratie op de langere termijn.
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Vervolgens deed zij de volgende aanbevelingen ten aanzien van integratie op de langere termijn van slachto�ers van 
mensenhandel uit derde landen:

• De trajecten voor hulpverlening en zorg moeten worden verzorgd door gekwali�ceerde professionals, die 
zodanig zijn uitgerust dat ze hoogwaardig ondersteuning kunnen bieden. Dit betekent onder andere dat per-
soneel voldoende getraind moet zijn om met trauma’s om te gaan, dat het hulp moet kunnen bieden in een 
vertrouwelijke een-op-eensituatie en dat het onder adequaat toezicht moet staan. 

• De hulpverlening moet oog hebben voor de realiteit dat de behoeften van slachto�ers met de tijd verande-
ren. Om die reden is bij de belangrijkste overdrachtsmomenten van cliënten waarschijnlijk intensievere hulp-
verlening vereist. Er moeten toereikende (�nanciële) middelen zijn voor maatschappelijk werk met slachtof-
fers, dat inspeelt op de  behoeften van cliënten.

• De hulp die wordt geboden aan slachto�ers die het nationaal verwijzingsmechanisme verlaten, moet uitgaan 
van de individuele behoeften van cliënten. Dat betekent ook dat slachto�ers moeten worden gekoppeld aan 
de meest passende hulp en dat de overdracht van cliënten leidt tot continuïteit van zorg.

• Kwetsbaarheden moeten zo snel mogelijk worden geïdenti�ceerd aan de hand van hulpbeoordeling. Bij alle 
maatregelen moeten een persoonsgerichte respons en een multi-institutionele aanpak centraal staan. Dit om-
vat ook trajecten ter identi�catie van alle eventuele kwetsbaarheden voor diegenen die het nationaal verwij-
zingsmechanisme verlaten naar aanleiding van een negatief eindbesluit over hun verblijfsrecht. Daarbij moet 
toegang zijn tot alle benodigde hulp.

Stemmen uit het veld

Net als bij de expert meeting in Nederland verdeelden de deelnemers zich na de algemene presentatie en daaropvol-
gende groepsdiscussie in vijf kleine groepjes om de uitdagingen en aanbevelingen te bespreken met betrekking tot de 
drie hoofdthema’s: vroege identi�catie, bescherming en veilige toekomst, veilige terugkeer. Elke groep werd gevraagd de 
belangrijkste dilemma’s te bepalen en daarna te bespreken wat er moet worden gedaan om deze aan te pakken. 
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Vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen

Er waren drie groepjes die zich bogen over het vraagstuk van vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel uit 
derde landen. Daarbij werden de volgende hoofddilemma’s vastgesteld:

• Er is een gebrek aan samenhang tussen de asiel- en de migratieprocedures en de procedures voor de bestrij-
ding van mensenhandel. Dit werkt ook door op de samenwerking tussen het bijbehorende personeel.

• Er is een gebrek aan kennis, bewustzijn en competentie, en soms ook een gebrek aan politieke wil om slacht-
o�ers van mensenhandel uit derde landen te erkennen. Daarnaast zijn de bestaande kaders inconsistent en 
ontbreekt het aan goede indicatoren van mensenhandel. Sterker nog, identi�catie valt op het moment voor-
namelijk binnen het domein van opsporing en vervolging.

• In diverse sectoren is er een gebrek aan capaciteit en bereidheid om gevallen van mensenhandel te identi�ce-
ren (bijv. arbeidsuitbuiting in de landbouw, gedwongen criminele activiteiten etc.).

• Er is een enorm gebrek aan vertrouwen en zel�denti�catie onder (potentiële) slachto�ers van mensenhandel 
en het is moeilijk om hen te bereiken. Ook zijn (potentiële) slachto�ers zich vaak niet bewust van hun rech-
ten en de mogelijkheid dat ze toegang hebben tot hulp. Identi�catie van slachto�ers is een continu proces en 
het is van het allergrootste belang om het vertrouwen van (potentiële) slachto�ers te winnen.

• Er is een tekort aan diensten voor slachto�ers van mensenhandel, met name voor uiterst kwetsbare groepen.

Voor deze dilemma’s werden de volgende oplossingen ingebracht:

• Relevant beleid en relevante wetgeving zullen moeten worden veranderd om het gebrek aan samenhang 
tussen asiel-, migratie- en mensenhandelsprocedures aan te pakken. Ook moeten er intersectorale trainingen 
worden geboden en moet de samenwerking actief worden bevorderd. Tegelijkertijd is het van belang om te 
zorgen dat de nodige scheidingswanden tussen de diverse dienstverleners en autoriteiten intact blijven. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat als een slachto�er een arts bezoekt, de politie alleen met toestemming van het 
slachto�er mag worden ingelicht. Zo niet, dan bestaat het gevaar dat slachto�ers geen gebruikmaken van de 
diensten waaraan zij behoefte hebben uit angst dat hun geval wordt gemeld aan de autoriteiten.

• Wat betreft het vergroten van de capaciteit en de bereidheid in diverse sectoren om slachto�ers van men-
senhandel, zoals dwangarbeid en gedwongen criminaliteit, te identi�ceren, is het van belang het politiek 
engagement hiervoor te vergroten. Daarnaast moeten ook wettelijke kanalen voor toegang tot de Europese 
arbeidsmarkt worden bevorderd. Bovendien zijn er gespecialiseerde trainingen voor professionals nodig om 
dergelijke vormen van mensenhandel beter te signaleren.

• De bevoegdheid om te beslissen over de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel moet niet beperkt 
blijven tot wetshandhavingsinstanties en het strafrecht, maar ook een multidisciplinaire groep omvatten van 
diverse stakeholders, zoals migratie-autoriteiten, politie en medische en psychische diensten, aangevuld met 
ngo’s die opvang bieden. Het is cruciaal om binnen de multidisciplinaire groep een gemeenschappelijk doel 
te hebben, namelijk de bescherming van slachto�ers. Om dit te bereiken, zijn goede communicatievaardig-
heden en een oprechte bereidheid voor samenwerking essentieel, evenals een heldere omschrijving van de 
rollen en mandaten.
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• Om het bewustzijn te vergroten moeten (potentiële) slachto�ers onderweg informatie ontvangen, voorzien 
van indicatoren van mensenhandel, de risico’s die ze lopen en de mogelijkheden van hulpdiensten, waaronder 
contactgegevens van de diverse hulporganisaties in de verschillende landen die zij onderweg aandoen. Bo-
vendien moet er meer aandacht zijn voor voorlichting voorafgaand aan immigratie van potentiële slachto�ers 
van mensenhandel, onder andere met behulp van toegankelijke sociale media en de inzet van peer educators.

• Er moet een speciale plek worden gereserveerd voor bijzonder kwetsbare groepen, zoals alleen reizende 
kinderen en vrouwen, waar ze apart kunnen worden gehouden van de rest van de groep en in een veilige 
omgeving informatie kunnen ontvangen. Medewerkers moeten hier speciaal op worden getraind en moeten 
tijdens gesprekken geen uniform dragen. Indien mogelijk, moeten er daarnaast binnen deze speciale diensten 
peer educators worden ingezet en moet er voldoende tijd worden gereserveerd voor elk afzonderlijk gesprek.

• Om te zorgen voor passende toegang tot de diensten zullen er aanvullende �nanciële en personele middelen 
moeten worden toegewezen. Dit vraagt om een groter politiek engagement in dit opzicht, maar ook om 
relevante trainingen voor professionals die met de doelgroep werken. Bovendien moeten onderzoek en gege-
vensverzameling worden aangescherpt om de kwaliteit van de diensten te verbeteren. Tot slot, maar daarom 
niet minder belangrijk, moeten het kennisbeheer en de informatie-uitwisseling worden verbeterd, zodat goe-
de praktijken wijd kunnen worden verspreid.  

Bescherming en integratie van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen

Eén van de groepjes deskundigen had zich gericht op het vraagstuk van bescherming en integratie van slachto�ers van 
mensenhandel uit derde landen. Er werden meerdere dilemma’s verwoord:

• De wettelijke status van een slachto�er hangt af van diens bereidheid om met de politie en overige wet-
shandhavingsinstanties samen te werken. Slachto�ers die geen aangifte doen, hebben geen recht op diensten; 
slachto�ers die dat wel doen, krijgen enkel een voorlopige verblijfsvergunning voor de duur van de straf-
rechtelijke procedure. Al met al wordt de situatie van het slachto�er hierdoor erg kwetsbaar. Veel slachto�ers 
hebben zo geen toekomstperspectief en hun levens staan gedurende de strafrechtelijke procedure in de wacht. 

• Veel slachto�ers vrezen vergelding van hun handelaren als ze samenwerken met de autoriteiten en aangifte 
doen. Vaak hebben ze het gevoel dat ze hun families onvoldoende kunnen beschermen als gevolg van cor-
ruptie, de afwezigheid van een functionerend rechtsstelsel in hun thuisland en gebrek aan samenwerking tus-
sen wetshandhavingsinstanties in het land van bestemming en dat van herkomst.

• Veel slachto�ers spreken de taal van het land van bestemming niet en minimaliseren zo hun kans op integra-
tie op de langere termijn en werk. Ook is er aan het begin van het adviesproces vaak een gebrek aan tolken 
of de slachto�ers willen niet communiceren met de beschikbare mannelijke tolken.

• Er is onvoldoende onderdak voor slachto�ers van mensenhandel, zowel in de crisisfase wanneer ze nog steeds 
afhankelijk zijn van opvangcentra als in een later stadium wanneer ze op zoek zijn naar regulier onderdak. 
Daarnaast zijn er niet voldoende gespecialiseerde opvangcentra voor onbegeleide minderjarigen. 

• Als slachto�ers zijn uitgebuit in het land van herkomst of in het doorreisland, is het bijna onmogelijk om 
toegang te krijgen tot diensten in het land van bestemming. Zelfs als in het land van bestemming aangifte 
wordt gedaan, wordt de zaak vaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs en omdat het delict niet plaatsvond 
in het land van bestemming.

• Door het gebrek aan wettelijke mogelijkheden om te migreren naar en te werken in Europa, vallen veel 
slachto�ers in handen van mensenhandelaren omdat ze simpelweg weinig andere keuze hebben.
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Op de vraag naar de top 3 van dilemma’s kwam de groep met het volgende:

• het e�ect van de voorlopige verblijfsstatus;

• onvoldoende beschikbaarheid van gespecialiseerde diensten;

• inadequate mogelijkheden voor veilige terugkeer en re-integratie.

Om bovenstaande dilemma’s uit de weg te helpen, werd gewezen op de volgende strategieën:

• Het formele identi�catieproces moet snel werken (binnen een paar dagen of weken, niet maanden of jaren). 
Aan slachto�ers die aangifte doen, moet op grond van de Europese wetgeving een voorlopige verblijfsver-
gunning worden verleend. Tot slot moet de voorlopige verblijfsvergunning het recht omvatten om te gaan 
werken zodra het slachto�er formeel is geïdenti�ceerd (in sommige landen is dat al het geval). 

• Er moeten minimumnormen zijn voor gespecialiseerde diensten die uitgaan van de mensenrechten en waar-
bij het slachto�er centraal staat. Dienstverleners moeten duurzaam door de overheid worden ge�nancierd.

• Ten aanzien van veilige terugkeer en re-integratie moeten er met dienstverleners in de landen van herkomst 
coalities worden gesmeed. Verder moeten overheden worden aangemoedigd meer te investeren in ontwikke-
lingssamenwerking in de landen van herkomst en moeten er, voorafgaand aan het terugkeerproces, risicobe-
oordelingen worden uitgevoerd (waar nodig, met passende vervolgmaatregelen).

Veilige toekomst, veilige terugkeer en duurzame re-integratie van slachto�ers 
van mensenhandel uit derde landen

Het laatste groepje deskundigen richtte zich op het punt van een veilige toekomst, met inbegrip van de optie van een vei-
lige terugkeer en re-integratie in het land van herkomst van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen. Dit groepje 
benoemde de volgende kerndilemma’s:

• Er is een groot risico dat slachto�ers na hun terugkeer in het thuisland opnieuw het slachto�er worden van 
mensenhandel. Ook worden terugkerende slachto�ers in veel gevallen door de autoriteiten en hun sociale 
netwerk gestigmatiseerd.
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• In de landen van herkomst is een gebrek aan betrouwbare hulporganisaties, die diensten kunnen bieden aan 
terugkerende slachto�ers.

• Veel terugkerende slachto�ers worstelen met het probleem om zichzelf op termijn �nancieel te redden: kort-
om, om te zorgen voor genoeg inkomsten om onderdak, ziekenzorg, onderwijs voor kinderen e.d. te kunnen 
betalen.

Om iets aan deze dilemma’s te doen, worden de volgende stappen voorgesteld:

• Voorafgaand aan de terugkeer naar het land van herkomst moet een individuele en toegespitste risicobeoor-
deling worden verricht, die waar nodig moet worden aangevuld met adequate maatregelen, zoals opschorting 
van het vertrek. Om de stigmatisering te minimaliseren zouden slachto�ers wanneer ze nog aanwezig zijn in 
het land van bestemming, moeten kunnen deelnemen aan een empowermentprogramma. 

• In de landen van herkomst moet een databank met betrouwbare hulporganisaties worden opgebouwd en 
bijgehouden, waarin de bestaande succesvolle samenwerking tussen partners hier en daar wordt opgenomen. 
Ook moeten hulporganisaties in de landen van bestemming de culturele gevoeligheid en deskundigheid van 
hun medewerkers vergroten, zodat het eenvoudiger wordt om contact te leggen met organisaties in de lan-
den van herkomst.

• Om bij te dragen aan een duurzame terugkeer en re-integratie, moeten er voorafgaand aan vertrek micro-
leningen beschikbaar worden gemaakt. Hiervoor zou een EU-fonds in het leven kunnen worden geroepen. 
Ook zouden belastingbetalers, zoals in sommige EU-lidstaten reeds het geval is, de mogelijkheid moeten 
kunnen krijgen 1% van hun belasting te besteden aan liefdadigheid, waarbij duurzame re-integratie van 
slachto�ers van mensenhandel als een van de goede doelen zou kunnen worden opgevoerd.

8.3 Van deskundigheid tot praktijk: hoogtepunten van het trainingsprogramma Safe 
Future, Safe Return en de trainersopleiding

Na de expert meeting werd aan twintig maatschappelijk werkers van ngo’s uit veertien landen een gespecialiseerde 
training Safe Future, Safe Return gegeven, die is gebaseerd op de Safe Future Methodiek. Sommige deelnemers had-
den al uitgebreide ervaring met slachto�ers uit derde landen; voor anderen was het een relatief nieuw verschijnsel. Alle 
deelnemers gaven aan dat ze het zeer uitdagend vonden om met hun cliënten te praten over hun toekomst, bijv. over de 
mogelijkheid van terugkeer, aangezien het merendeel van de slachto�ers deze optie niet eens wil overwegen. De Safe 
Future Methodiek voorziet hen van praktische hulpmiddelen om zo vroeg mogelijk in het hulpverleningstraject een 
gesprek over de toekomst te beginnen. De deelnemers leerden ook hoe ze een “stappenplan” voor doorverwijzing van 
de cliënt voor terugkeer en re-integratie konden opstellen en hoe ze het sociale netwerk van de cliënt op een positieve 
manier daarin konden opnemen.

De deelnemers gaven de volgende feedback over de training:

“Ik heb een hoop geleerd over het ‘systeem’ in andere landen. Dat is belangrijk, met name omdat ik veel met mobiele mi-
granten werk. Ook werd het hele concept van ‘terugkeer’ door de training een stuk ‘menselijker’ voor mij. Het paste zo veel 
beter bij mijn agenda van maatschappelijk werker. De training bevatte een frisse benadering voor bepaalde vraagstukken en 
bood mij vaardigheden voor tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden.”
- Maatschappelijk werker uit Finland

“Geweldig om allerlei collega’s op het vlak van mensenhandel te leren kennen! We zetten ons immers in voor hetzelfde en 
ondersteunen en helpen mensen die het slachto�er zijn geworden van mensenhandel. Het uitwisselen van ervaringen vond ik 
echt geweldig. Ik heb nu ook geleerd om de juiste vragen te stellen; met name het ecogram is een erg belangrijk hulpmiddel 
voor mij.”
- Maatschappelijk werker uit Bulgarije
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“De training helpt mij om na te denken over het hele proces van planning, voorbereiding en overleg met de slachto�ers over 
hun toekomst. Ik beschik nu over middelen om met cliënten het gesprek aan te gaan over hun toekomst.”
- Maatschappelijk werker, land niet gespeci�ceerd

“De training was uitermate prikkelend; we waren de hele tijd actief bezig, wat voor mij altijd heel goed werkt. De training 
heeft volledig aan alle verwachtingen voldaan. Ik beschik nu over nieuwe hulpmiddelen voor tijdens het contact met de cliënt. 
Daarbij kan ik het geval beschouwen vanuit andere gezichtspunten en gebruikmaken van andere hulpmiddelen.”
- Maatschappelijk werker, land niet gespeci�ceerd

“Het is belangrijk om met de cliënt over diens toekomst te praten, maar het valt niet altijd mee het idee van terugkeer ter 
sprake te brengen. Het trainingsprogramma heeft mij geleerd hoe ik dit toch kan doen. Ik zou graag nog meer hebben geleerd 
over de Safe Future Methodiek. Misschien kunnen jullie een volgende keer wat meer theorie aan de praktijk koppelen?”
- Maatschappelijk werker uit Spanje

“Ik ken nu een aantal heel interessante praktijken en heb veel meer informatie. Mijn kennis is er echt op vooruitgegaan, met 
name door de praktische oefeningen. Het niveau was erg hoog – een ideaal programma voor mij.
- Maatschappelijk werker uit Oekraïne

“Ik heb �ink wat kennis opgedaan over verschillende beleidsmaatregelen met betrekking tot mensenhandel en ik heb nuttige 
nieuwe internationale contacten opgedaan! Ik besef nu dat ik mijn ervaring kan delen met anderen en dat ik ook IOM vaker 
voor mijn werk met cliënten kan gebruiken.”
- Maatschappelijk werker, land niet gespeci�ceerd

“De training heeft mij nieuwe ideeën aan de hand gedaan over hoe ik de opties in kaart kan brengen voor mensen die naar 
huis terugkeren. Verder kwamen er praktische hulpmiddelen aan bod om te zorgen voor een beter terugkeerproces. Een aantal 
daarvan kende ik nog niet, zoals het ecogram, dat heel nuttig kan zijn wanneer je met cliënten spreekt over dergelijke ge-
compliceerde dingen. Wel had ik, in aanvulling op de training, wat meer willen weten over speci�eke casussen van slachto�ers 
van mensenhandel die met succes zijn teruggekeerd.”
- Maatschappelijk werker uit Zweden

“De training was erg nuttig en e�ectief. Het heeft me geholpen mijn theoretische kennis om te zetten in de praktijk. Ook heb 
ik geleerd hoe je kunt beginnen met het opbouwen van vertrouwen. Het ecogram is hiervoor een erg nuttig middel. Ik zou 
graag nog een keer meedoen om meer te weten te komen over hoe andere landen hiermee omgaan!”
- Migratiemedewerker van IOM Bulgarije

“Het onderwerp van een veilige terugkeer werd echt uitgelicht, evenals het belang om in een vroeg stadium de samenwerking 
met de cliënt aan te gaan, en niet pas op het moment dat dingen realiteit worden omdat het gerechtelijk onderzoek a�oopt 
en de cliënt een beslissing moet nemen.”
- Maatschappelijk werker uit Tsjechië

“Ik heb allerlei nuttige methoden over een veilige terugkeer geleerd en gedurende het hele proces interessante mensen leren 
kennen! De training heeft me geholpen om beter het grotere geheel te zien. Ga zo door!”
- Maatschappelijk werker uit Bulgarije

“De training helpt mij de dingen beter te organiseren en mijn kennis hierover beter in de praktijk te ‘verankeren’. Ik zal bij 
mijn werk met cliënten zeker gebruik gaan maken van de Safe Future Methodiek!”
- Maatschappelijk werker uit Bulgarije

“Altijd goed om collega’s uit andere landen te leren kennen. Ik denk dat de gedachte van het ‘in kaart brengen van het 
netwerk’ iets is wat ik bij mijn cliënten kan gebruiken, of ze nu overwegen om terug te keren of niet. De gesprekken tijdens 
de trainingen waren echt een openbaring voor mij: er valt altijd wel weer iets nieuws leren.”
- Maatschappelijk werker uit Finland
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“De training heeft mij echt geholpen; ik heb er nieuwe manieren geleerd om de toekomstplanning en het lastige thema van 
terugkeer in te kaderen en te bespreken. De training ging uit van een holistische benadering. Hierdoor kun je de hiaten en 
de kwetsbaarheden voor slachto�ers van mensenhandel vaststellen, zowel in het land van herkomst als dat van bestemming.”
- Programmamedewerker Britse Rode Kruis

“Ik ben mij nu echt bewust van wat ik doe in mijn dagelijks werk (stap voor stap, zoals uiteengezet in de Safe Future 
Methodiek!) en wat er nog meer kan worden gedaan. Dankzij de oefeningen en de uitwisseling met collega’s heb ik ken-
nisgemaakt met andere procedures en realiteiten ten aanzien van het werk met instanties en slachto�ers. Deze kennis was 
nieuw voor mij. Het was best een verrassing dat de training zo praktisch georiënteerd was. Alles draaide om het uitwisselen 
van ervaringen, terwijl de trainingen die ik doorgaans bijwoon veel theoretischer zijn. Mijn complimenten!” 
- Migratiemedewerker van IOM Bulgarije

Train-de-trainersopleiding

Behalve de Safe Future-training deden ook zeven trainers mee aan de tweedaagse train-de-trainersopleiding, die werd 
gegeven door FairWork en waarin deelnemers konden werken aan hun trainingsvaardigheden. De deelnemers hadden 
verschillende achtergronden en verschillende maten van ervaring. Er was bijvoorbeeld een advocaat die voornamelijk 
politieagenten en medewerkers van andere wetshandhavingsinstanties trainde, maar er waren ook maatschappelijk wer-
kers die zich bezig hielden met de juridische aspecten van mensenhandel. Een andere deelnemer was een politieagente 
die samen met haar tegenhanger bij IOM (die ook aanwezig was op de training) tal van workshops had gegeven over 
preventie van mensenhandel en vroege identi�catie van slachto�ers. Weer een andere deelnemer hield zich bezig met 
trainingen voor de jeugd. Wat al deze deelnemers gemeen hadden, was een �inke dosis enthousiasme en de bereidheid 
om hun trainingsvaardigheden te verbeteren. Sommigen waren tot dat moment nog volledig autodidact. Dit zijn een 
paar van hun opmerkingen:

“De training was voor mij erg leerzaam omdat ik nog nooit een o�ciële training had gehad over hoe je trainingen moet 
verzorgen. Ik heb nieuwe technieken en vaardigheden opgedaan. Het is met name nuttig om nu te kunnen beschikken over 
een set hulpmiddelen en een kader voor hoe je de trainingen moet opzetten. Omdat ik al heel veel trainingen heb gegeven, 
kon ik gaan nadenken over deze nieuwe set vaardigheden en de kennis die ik tijdens de training heb opgedaan. Dit zal mij 
zeker verder helpen bij andere trainingen in de toekomst!”
- Deelnemer uit Hongarije

“Ik ga deze nieuwe vaardigheden inzetten bij mijn toekomstige trainingen en ik zal de structuur die we moeten aanhouden 
bij een training goed in de gaten houden. Ik was vooral gecharmeerd van de oefening over hoe je deelnemers kunt verleiden 
tot leren!”
- Deelnemer uit Macedonië

“Ik heb nieuwe hulpmiddelen geleerd, en een model voor hoe je een training moet opzetten. Daarnaast heb ik allerlei ideeën 
opgedaan over hoe je mensen actief bij de training kunt betrekken. Ik heb echt heel veel geleerd! Dit zal mij helpen bij het 
opzetten van nieuwe trainingen en geeft me inspiratie om na te denken over nieuwe manieren om dat te doen.”
- Deelnemer uit Frankrijk

8.4 Slotopmerkingen
Het Internationaal Platform kan als een groot succes worden beschouwd: het was een van die spaarzame gelegenheden 
waarop vertegenwoordigers van ngo’s, overheidsinstanties en igo’s uit diverse Europese landen, afkomstig van allerlei 
verschillende werkdomeinen, samenkwamen en actief samenwerkten aan nieuwe strategieën en oplossingen ter bestrij-
ding van mensenhandel. Het succes hiervan blijkt wel uit de enorm positieve feedback die de organisatie ontving. De 
deskundigen waren het erover eens dat vroege identi�catie en bescherming van slachto�ers van mensenhandel uit derde 
landen een zeer essentieel thema vormen in het licht van de waarborging van de mensenrechten. Tot slot gaven tal van 
deelnemers aan er bij hun overheden voor te zullen pleiten hiernaar te handelen.
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Dit hoofdstuk bevat de voornaamste conclusies en aanbevelingen op basis van 
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9.1 Belangrijkste conclusies
Al zijn er natuurlijk tal van verschillen tussen (Europese) landen met betrekking tot de punten van vroege identi�catie, 
bescherming en veilige terugkeer van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen, toch zijn het vooral de over-
eenkomsten die in het oog springen. De deelnemers aan de expert meetings op de Nationale Platforms in Nederland, 
Bulgarije, Noord-Macedonië en Hongarije en tijdens het Internationale Platform, en de respondenten die aan de inter-
nationale enquête meededen wezen vaak op vergelijkbare uitdagingen waarmee ze in hun werk werden geconfronteerd. 
Ook kwamen ze vaak met vergelijkbare stappen voor de toekomst. In dit hoofdstuk wordt daarom het gemeenschappe-
lijke benadrukt en welke algemene conclusies en aanbevelingen daaruit voortkomen. 

Algemene conclusies

Om te beginnen kan worden geconcludeerd dat het thema van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen een 
relatief nieuw verschijnsel is voor veel landen in Midden- en Oost-Europa. Van oudsher waren de landen in deze regio 
voornamelijk landen van herkomst, maar zij zijn steeds meer uitgegroeid tot doorreislanden en landen van bestemming. 
Al zijn er wel nationale verwijzingsmechanismen en/of operationele standaardprocedures (OSP’s) ingevoerd, deze zijn 
vooralsnog niet aangepast aan de nieuwe situatie. Veel deelnemers aan de expert meetings en de internationale enquête 
gaven aan dat het nationaal verwijzingsmechanisme en/of de OSP in hun land op papier weliswaar ook gelden voor 
onderdanen van derde landen, maar dat hier in de praktijk nog niet naar wordt gehandeld. Dit leidt tot onzekerheid 
onder stakeholders over welke diensten zij al dan niet aan deze nieuwe groep kunnen bieden. 

Ook kan worden geconcludeerd dat er in veel landen nog altijd een gebrek aan kennis, bewustzijn en vaardigheden is 
ten aanzien van de vraag hoe je moet omgaan met slachto�ers van mensenhandel uit derde landen. Zelfs in West-Euro-
pese landen die al langer te maken hebben met slachto�ers van mensenhandel uit derde landen, blijft het bewustzijn van 
het vraagstuk vaak beperkt tot deskundigen. Onder tal van algemene professionals en het algemeen publiek is er echter 
weinig kennis en bewustzijn. 

Een andere algemene conclusie die kan worden getrokken uit de expert meetings en de internationale enquête is dat er 
in veel landen in Europa – en dit blijft niet alleen beperkt tot Midden- en Oost-Europa – onder stakeholders een gebrek 
aan capaciteit is om het probleem van de mensenhandel aan te pakken, evenals een tekort aan beschikbare diensten. Dit 
betreft gespecialiseerde onderzoeksteams van de (grens)politie die zich richten op vroege identi�catie van (potentiële) 
slachto�ers, maar ook personeel van opvangcentra en overige professionals die bescherming bieden of betrokken zijn 
bij een veilige terugkeer van slachto�ers. Het gebrek aan capaciteit strekt zich ook uit tot de diensten en/of �nanciële 
middelen die beschikbaar zijn voor slachto�ers van mensenhandel uit derde landen, zoals opvang, rechtshulp en toegang 
tot medische en psychologische zorg.
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Daarnaast is er in veel landen een algeheel gebrek aan gegevens. Ook in een land als Nederland, dat al decennia met het 
probleem te maken heeft, komt naar schatting slechts een fractie van de slachto�ers van mensenhandel aan het licht. In 
de andere projectlanden geven de partners aan dat er zelfs helemaal geen slachto�ers van mensenhandel uit derde landen 
formeel zijn geïdenti�ceerd. 

Tot slot wezen veel deelnemers aan de expert meetings en respondenten van de internationale enquête op het moeilijke 
politieke klimaat in veel Europese landen voor wat betreft het migrantenvraagstuk. Dit klimaat heeft geleid tot steeds 
restrictievere maatregelen om de Europese grenzen te sluiten. In dit verband wezen veel deelnemers en respondenten 
ook op het gebrek aan politieke wil van de kant van de autoriteiten om te erkennen dat hun land een land van bestem-
ming voor slachto�ers van mensenhandel uit derde landen is geworden. Als gevolg daarvan krijgen formele identi�catie 
en bescherming van slachto�ers van mensenhandel lage prioriteit. In sommige gevallen zijn de nationale maatregelen 
– of het gebrek daaraan – zelfs in strijd met de Europese wetgeving en internationale verdragen.

Waar het gebrek aan kennis, bewustzijn en vaardigheden nog wel kan worden aangepakt door trainingsprogramma’s te 
ontwikkelen en uit te voeren, is het gebrek aan capaciteit en politieke wil echter een structureler probleem, dat op een 
andere manier moet worden aangepakt. Bovendien is het zonder capaciteit moeilijk om de vereiste kennis te vergroten. 
Daardoor ontstaat een vicieuze cirkel.

Vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen

Op basis van de expert meetings en de internationale enquête kunnen ten aanzien van vroege identi�catie van slacht-
o�ers van mensenhandel uit derde landen de volgende conclusies worden getrokken:

• Er is gebrek aan samenhang en samenwerking tussen (professionals die werkzaam op het gebied van) asielproce-
dures en het nationaal verwijzingsmechanisme voor slachto�ers van mensenhandel. In sommige landen kunnen 
(vermoedelijke) slachto�ers van mensenhandel alleen een beroep doen op de asielprocedure aangezien er geen 
formele identi�catieprocedures worden toegepast voor slachto�ers van mensenhandel. Omdat de asielprocedure 
niet speci�ek gericht is op mensenhandel, worden (potentiële) slachto�ers van mensenhandel als gevolg daarvan 
vaak niet geïdenti�ceerd: de procedure geldt alleen voor asiel en dit wordt juist in veel gevallen geweigerd. In 
sommige gevallen leidt dit tot een snelle terugkeer van het slachto�er zonder dat diens veiligheid in het land 
van herkomst kan worden gegarandeerd. 

• Een complicerende factor is dat het in de praktijk momenteel steeds moeilijker lijkt te worden om onderscheid 
te maken tussen mensenhandel en mensensmokkel, ook omdat smokkel vaak leidt tot situaties van mensen-
handel. Een andere complicerende factor is de Dublinverordening, op grond waarvan (potentiële) slachto�ers 
verplicht zijn terug te keren naar het land waar zij de EU zijn binnengekomen, zelfs als ze zijn geïdenti�ceerd 
als slachto�ers van mensenhandel en het niet duidelijk is of ze in dat speci�eke land adequate bescherming en 
toegang tot diensten kunnen krijgen. 

• Ook is het als gevolg van taalbarrières en culturele en religieuze verschillen moelijker voor (grens)politie en 
dienstverleners om signalen van mensenhandel onder migranten en vluchtelingen op te pikken. Zij worstelen 
daarom met een gebrek aan nieuwe indicatoren voor deze groepen. 

• Zelfs als er sprake is van enige vorm van identi�catie van (vermoedelijke) slachto�ers, dan is de tijdspanne voor 
identi�catie vaak erg beperkt, met name bij de punten van aankomst in de EU. Met name in de periode in 
2015 toen de migrantenstroom erg groot was, wilden veel migranten zo snel mogelijk verder. Een ander ge-
volg van de Dublinverordening is dat migranten proberen te voorkomen dat ze formeel worden geregistreerd 
in de grenslanden van de EU, en daarom bijstand en hulp weigeren. Ook speelt er een aantal privacykwesties, 
aangezien (potentiële) slachto�ers hun geïnformeerde toestemming moeten geven om de gegevens naar andere 
partijen door te sturen.
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• Er is een enorm gebrek aan zel�denti�catie onder (vermoedelijke) slachto�ers van mensenhandel en het is moeilijk 
om hen te bereiken. Veel (potentiële) slachto�ers hebben geen vertrouwen in de autoriteiten of ngo’s waarmee zij op 
weg naar het land van bestemming in aanraking komen. Ook zijn (vermoedelijke) slachto�ers zich vaak niet bewust 
van hun rechten en de mogelijkheid dat ze toegang hebben tot diensten. Sterker nog, ze zijn geneigd uit te gaan van 
informatie die ze ontvangen van andere mensen in vergelijkbare omstandigheden, met name als die dezelfde natio-
naliteit hebben of tot dezelfde etnische groep behoren, in plaats van te vertrouwen op de informatie die hen wordt 
geboden door de autoriteiten, igo’s en ngo’s. Zoals al eerder aangegeven, willen slachto�ers vaak ook helemaal niet 
worden geïdenti�ceerd, uit schaamte of angst dan wel omwille van de wens verder te reizen naar West-Europa. 

• Als mensenhandel onderweg naar het land van bestemming plaatsvindt, is deze erg moeilijk te bewijzen; slachtof-
fers willen vaak geen aangifte willen doen uit angst om vast te worden gehouden in het doorreisland. Mensenhan-
delaren glippen zo vaak door de mazen van het net. Bovendien houden de autoriteiten in de doorreislanden hun 
ogen vaak gesloten voor signalen van mensenhandel en laten ze mensen simpelweg passeren op weg naar West-Eu-
ropa. Met name alleenreizende vrouwen en kinderen vormen een groep die kwetsbaar is voor uitbuiting.

Bescherming van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen

In aanvulling op de hierboven aangestipte algemene conclusies kunnen de volgende speci�eke conclusies worden ge-
trokken inzake de bescherming van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen op het moment dat zij als zodanig 
zijn geïdenti�ceerd: 

• De wettelijke status van een slachto�er hangt af van diens bereidheid om met de politie en overige wetshandha-
vingsinstanties samen te werken. Slachto�ers die geen aangifte doen, hebben geen recht op diensten; slachto�ers 
die dat wel doen, krijgen enkel een voorlopige verblijfsvergunning voor de duur van de strafrechtelijke pro-
cedure. Al met al wordt de situatie van het slachto�er hierdoor erg kwetsbaar. Veel slachto�ers hebben zo geen 
toekomstperspectief en hun levens staan gedurende de strafrechtelijke procedure in de wacht. 

• Veel slachto�ers vrezen vergelding van hun handelaren als samenwerken met de autoriteiten en aangifte doen. Vaak 
hebben ze het gevoel dat ze hun families onvoldoende kunnen beschermen als gevolg van corruptie, de afwezigheid 
van een functionerend rechtsstelsel in hun thuisland en gebrek aan samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties in 
het land van bestemming en dat van herkomst. Bij de afweging van de voor- en nadelen van het aangifte doen beslui-
ten slachto�ers vaak in het geheel geen aangifte te doen. Het gevolg is dat ze dan geen toegang tot diensten hebben.

• In veel gevallen worden slachto�ers en daders ondergebracht in hetzelfde opvangcentrum voor migranten en 
vluchtelingen, waardoor de bescherming van slachto�ers in het geding komt. Hoewel sommige gespecialiseerde 
opvangcentra voor slachto�ers van mensenhandel open staan voor onderdanen van derde landen – dit komt 
vaker voor in West-Europa, dat hier meer ervaring mee heeft dan landen in Midden-of Oost-Europa – hebben 
slachto�ers van mensenhandel uit derde landen in de praktijk beperkte toegang tot deze opvangcentra vanwege 
de kloof tussen het asielstelsel en het mensenhandelbeleid. 

• Met name in het geval van zeer getraumatiseerde slachto�ers is de wetshandhaving veel te strikt: het a�eggen 
van een getuigenis blijft een enorm probleem voor deze slachto�ers. Daarmee is de groep die feitelijk de meeste 
bescherming nodig heeft, juist uitgesloten van diensten. In theorie voorziet de wetgeving in bescherming van 
deze zeer kwetsbare groep, ook als een slachto�er geen aangifte doet. In de praktijk wordt deze uitzonderings-
regel echter zelden toegepast. 

• Veel slachto�ers spreken de taal van het land van bestemming niet. Ook hebben ze in veel landen geen recht op werk. 
Door beide factoren wordt de kans op integratie op de langere termijn evenals de kans op werk geminimaliseerd. 

• Als slachto�ers zijn uitgebuit in het land van herkomst of in het doorreisland, is het bijna onmogelijk om toegang 
te krijgen tot diensten in het land van bestemming. Maar ook als in het land van bestemming aangifte wordt ge-
daan, wordt de zaak vaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs omdat het delict niet in dit land plaatsvond.
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Veilige terugkeer en veilige toekomst voor slachto�ers van mensenhandel uit 
derde landen

Tot slot werden ten aanzien van de veilige terugkeer en veilige toekomst van slachto�ers van mensenhandel uit derde 
landen de volgende conclusies getrokken:

• Soms gaan gerechtelijke procedures erg snel en worden slachto�ers van mensenhandel niet als zodanig erkend. 
Daarom moeten ze op korte termijn terugkeren naar hun land van herkomst, terwijl er nauwelijks tijd is om 
een veilige terugkeer en duurzame re-integratie voor te bereiden.

• Ook is er een gebrek aan kennis over de veiligheidsrisico’s die een terugkerend slachto�er loopt. Vaak worden er 
geen of onvolledige risicobeoordelingen verricht voordat een slachto�er moet terugkeren naar diens land van 
herkomst of naar het land waar hij of zij de EU voor het eerst binnenkwam (zogeheten Dublingevallen). 

• Veel professionals in de landen van bestemming vinden het erg lastig om met hun cliënten over de toekomst te 
praten, inclusief de optie van een veilige terugkeer en re-integratie. Ook willen veel slachto�ers in het geheel 
niet praten over de optie van terugkeer, waardoor de mogelijkheden om een sociaal netwerk en overige hulp-
middelen in het land van herkomst (opnieuw) op te bouwen, worden bemoeilijkt. Als gevolg daarvan krijgt het 
punt van veilige terugkeer en re-integratie onvoldoende aandacht en keren veel slachto�ers terug zonder goed 
te zijn voorbereid, waardoor er een groot risico bestaat dat ze opnieuw ten prooi vallen aan mensenhandelaren. 

• Het is erg lastig te zorgen voor een goede samenwerking met de landen van herkomst, omdat deze landen vaak 
gebrekkige kennis over het probleem van mensenhandel hebben en omdat er eveneens vaak geen passende 
infrastructuur ter ondersteuning van terugkerende slachto�ers aanwezig is. Daarom is het in veel gevallen niet 
duidelijk of een terugkerend slachto�er bij terugkeer ook echt ondersteuning krijgt.

• Er is een groot gebrek aan beschikbare fondsen om de duurzame re-integratie van slachto�ers na terugkeer te 
garanderen. De meeste terugkeerprogramma’s die �nanciële middelen bieden, zijn projectgebaseerd en bieden 
slechts korte tijd na de terugkeer ondersteuning.

• Er is nauwelijks enig toezicht op slachto�ers na hun terugkeer; daarom is het niet mogelijk te evalueren of deze 
personen met succes hebben kunnen re-integreren in hun land van herkomst, noch hoe groot het risico is dat 
ze opnieuw slachto�er van mensenhandel worden.

9.2 Aanbevelingen

Uitgaande van de voorgaande conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan, zowel in het algemeen als 
speci�ek met betrekking tot vroege identi�catie, bescherming en een veilige terugkeer en veilige toekomst van slachto�ers 
van mensenhandel uit derde landen:

Algemene aanbevelingen

• Er is een voortdurende behoefte aan politieke lobby en belangenbehartiging om het probleem van mensen-
handel hoog op de politieke agenda te houden: dit geldt ten aanzien van zowel vroege identi�catie als de 
bescherming van slachto�ers en hun veilige terugkeer en re-integratie. 

• De eerste stap daarbij is dat landen erkennen dat zij voor (mogelijke) slachto�ers van mensenhandel uit der-
de landen niet alleen land van herkomst of doorreisland zijn, maar in toenemende mate ook land van be-
stemming. In lijn met deze erkenning dienen landen zich te houden aan de internationale verdragen en de 
Europese wetgeving inzake vroege identi�catie, bescherming en veilige terugkeer van slachto�ers van men-
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senhandel, en hun nationale wetgeving en beleid hierop af te stemmen. Speciale aandacht moet uitgaan naar 
evaluatie en aanpassing van de nationale verwijzingsmechanismen en operationele standaardprocedures, zodat 
slachto�ers uit derde landen voortaan ook onder het beleid vallen.

• Voortvloeiend uit de toekenning van een hogere politieke prioriteit aan de problematiek van slachto�ers van 
mensenhandel uit derde landen moet gezorgd worden voor meer personeel en gespecialiseerde trainingen 
voor professionals die in aanraking komen met (mogelijke) slachto�ers van mensenhandel. Daarbij gaat het 
onder meer om (grens)politie, immigratiemedewerkers, gespecialiseerde teams voor politieonderzoek, ar-
beidsinspecteurs, zorgmedewerkers en overige zorgverleners. Aldus moeten vroege identi�catie, bescherming 
en veilige terugkeer van slachto�ers van mensenhandel mogelijk worden gemaakt. Ten aanzien van vroege 
identi�catie, bescherming en een veilige terugkeer en veilige toekomst van slachto�ers van mensenhandel uit 
derde landen kan het beste een multistakeholderbenadering worden gehanteerd.

• Daarnaast is er behoefte aan een groter algemeen maatschappelijk bewustzijn van de problematiek en meer 
aandacht voor de kwetsbaarheid van slachto�ers van mensenhandel. Dit kan worden bereikt door publieke 
voorlichtingscampagnes en toegespitste trainingen voor diverse beroepsgroepen die in aanraking komen met 
(mogelijke) slachto�ers van mensenhandel. Capaciteitsopbouw en training moeten een continu en geïnsti-
tutionaliseerd proces zijn, dat niet afhankelijk is van (internationale) fondsen. Kennis en vaardigheden op het 
gebied van mensenhandel moeten worden gestandaardiseerd in de opleidingen van maatschappelijk werkers, 
zorgpersoneel en politieagenten. De trainingen moeten gericht zijn op identi�catie, op gesprekstechnieken 
om slachto�ers respectvol, deskundig en betrouwbaar te benaderen, en verder op interculturele expertise en 
passende vervolgprocedures voor ná de identi�catie. Speciale aandacht moet uitgaan naar de situatie van min-
derjarigen. 

Vroege identi�catie en bescherming van slachto�ers van mensenhandel uit 
derde landen

• De kern van vroege identi�catie van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen is dat deze gericht moet 
zijn op de bescherming van kwetsbare groepen. Het is belangrijk te pleiten voor vroegtijdige ondersteuning, 
en niet alleen voor vroege identi�catie, aangezien identi�catie niet zonder meer betekent dat het vermoede-
lijke slachto�er ook echt bescherming krijgt aangeboden. Aan vermoedelijke slachto�ers van mensenhandel 
moet altijd een periode van bedenktijd worden gegund, waarin zij toegang moeten hebben tot diensten. 
Als aan de belangrijkste basisbehoeften van de slachto�ers wordt voldaan, kan men ook beginnen met het 
opbouwen van een vertrouwensrelatie. Binnen dit proces moeten vermoedelijke slachto�ers de nodige voor-
lichting en ondersteuning krijgen. Dit zal dan uiteindelijk moeten leiden tot formele identi�catie van slacht-
o�ers van mensenhandel of kwetsbare mensen die een verhoogd risico lopen.

• Vroege identi�catie betekent ook dat er maatregelen worden genomen ter preventie van uitbuiting. Voordat 
men zich richt op de indicatoren die vereist zijn voor opsporing en vervolging (een combinatie van actie, 
middelen en doel), moet de aandacht eerst uitgaan naar signalen van kwetsbaarheid en mogelijk misbruik van 
migranten en vluchtelingen die Europa binnenkomen en naar het bieden van adequate hulp ter preventie 
van mensenhandel. 

• Relevant beleid en relevante wetgeving zullen moeten worden veranderd om het gebrek aan samenhang 
tussen asiel-, migratie- en mensenhandelsprocedures aan te pakken en vroege identi�catie van slachto�ers van 
mensenhandel mogelijk te maken. Tegelijkertijd is het van belang om te zorgen dat tussen de diverse proce-
dures de nodige scheidingswanden blijven bestaan. Ook moeten er intersectorale trainingen worden geboden 
en moet de samenwerking actief worden bevorderd. Personeel dat werkzaam is in vluchtelingencentra aan de 
grens, moet worden opgeleid in het herkennen van signalen van mensenhandel onder personen die asiel aan-
vragen. Zodra slachto�ers zijn geïdenti�ceerd, moeten ze direct worden doorverwezen naar gespecialiseerde 
diensten. 
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• De indicatoren voor identi�catie van slachto�ers van mensenhandel uit derde landen moeten worden aange-
scherpt en moeten rekening houden met genderaspecten en culturele en religieuze verschillen. Deze nieuwe 
indicatoren moeten dan via trainingen op grote schaal worden verspreid om vervolgens in de praktijk te 
kunnen worden toegepast.

• De bevoegdheid om te beslissen over de identi�catie van slachto�ers van mensenhandel moet niet beperkt 
blijven tot wetshandhavingsinstanties en het strafrecht, maar ook een multidisciplinaire groep van uiteenlo-
pende stakeholders omvatten, onder meer bestaande uit migratie-autoriteiten, politie en medische en psychi-
sche diensten, aangevuld met ngo’s die opvang bieden. Het is van cruciaal belang binnen de multidisciplinaire 
groep een gemeenschappelijk doel te hebben, namelijk de bescherming van slachto�ers. Om dit te bereiken 
zijn goede communicatievaardigheden en een heldere omschrijving van de rollen en mandaten essentieel. 
Het is zeer wenselijk dat teamleden meerdere talen spreken zodat ze direct met (mogelijke) slachto�ers kun-
nen communiceren. De mobiele multistakeholderteams die in Noord-Macedonië en Bulgarije worden inge-
zet, zijn een goed voorbeeld dat navolging verdient in andere landen. 

• De privacywetgeving moet worden verhelderd en verbeterd, zodat meer beroepsgroepen (mogelijke) slacht-
o�ers van mensenhandel kunnen identi�ceren en kunnen laten registreren. Tegelijkertijd moet hulp aan 
slachto�ers van mensenhandel alleen worden geboden op basis van de geïnformeerde toestemming van de 
getro�en personen, omdat deze om verschillende redenen vaak geen hulp willen accepteren. Het is van cru-
ciaal belang (vermoedelijke) slachto�ers betrouwbare informatie te bieden, aangezien dit nu of in een later 
stadium hun besluit om hulp te zoeken kan beïnvloeden. Het is van groot belang om bij dit proces culturele 
bemiddelaars te betrekken.

• Het formele identi�catieproces moet snel werken (binnen een paar dagen of weken, niet maanden of jaren), 
waarbij rekening moet worden gehouden met alle wettelijke rechten van het (mogelijke) slachto�er. Na toe-
passing van de periode van bedenktijd moet aan slachto�ers die aangifte doen overeenkomstig de bestaande 
Europese wetgeving een voorlopige verblijfsvergunning en toegang tot diensten worden verleend. Getrau-
matiseerde of anderszins speci�ek kwetsbare slachto�ers moeten bescherming krijgen en toegang hebben 
tot diensten, ongeacht of ze formeel aangifte doen. De voorlopige verblijfsvergunning moet voor slachto�ers 
ook het recht omvatten om te gaan werken zodra ze formeel als zodanig zijn geïdenti�ceerd (in sommige 
landen is dat al het geval). 

• Om het bewustzijn te vergroten en de zel�denti�catie kracht bij te zetten, moeten (potentiële) slachto�ers 
onderweg voorlichting krijgen, met inbegrip van indicatoren van mensenhandel, de risico’s die ze lopen en 
de mogelijkheden van hulpdiensten, waaronder contactgegevens van de diverse hulporganisaties en/of tele-
fonische hulplijnen in de verschillende landen die zij onderweg aandoen. Bovendien moet er meer aandacht 
zijn voor voorlichting voorafgaand aan migratie van potentiële slachto�ers van mensenhandel, onder andere 
met behulp van toegankelijke sociale media en de inzet van peer educators. 

• Aan de grens of bij overige locaties waar (mogelijke) slachto�ers van mensenhandel kunnen worden aange-
tro�en, moet een speciale ruimte worden gereserveerd om met name kwetsbare groepen zoals alleen reizen-
de kinderen en vrouwen te kunnen ondervragen. In deze speciale ruimten moeten deze personen apart van 
de rest van de groep kunnen worden ondervraagd en moeten ze in een betrouwbare omgeving op informele 
wijze kunnen worden voorgelicht. Medewerkers moeten hier speciaal op worden getraind en moeten tijdens 
gesprekken geen uniform dragen. Indien mogelijk, moeten er daarnaast binnen deze speciale diensten peer 
educators worden ingezet en moet er voldoende tijd worden gereserveerd voor elk afzonderlijk gesprek.
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Een veilige terugkeer en veilige toekomst voor slachto�ers van mensenhandel 
uit derde landen

• Landen moeten een o�cieel model voor samenwerking met de landen van herkomst invoeren, ter bevorde-
ring van de doorverwijzing en de veilige terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel uit 
derde landen. Landen die reeds werken op basis van een grensoverschrijdend verwijzingsmechanisme, moeten 
de samenwerking verbeteren, met name die met de buurlanden en met internationale organisaties. De me-
chanismen moeten niet alleen in theorie van toepassing zijn op slachto�ers uit derde landen, maar ook in de 
praktijk. 

• Net als bij vroege identi�catie en bescherming is ook bij veilige terugkeer en re-integratie een multistake-
holderbenadering van cruciaal belang. Een dergelijke benadering moet de betrokkenheid omvatten van hulp-
organisaties (opvangcentra etc.), migratiemedewerkers, de politie, gespecialiseerde advocaten en organisaties 
gericht op de terugkeer.

• Het is van cruciaal belang om slachto�ers realistisch en eerlijk te informeren. Alleen dan kunnen ze een goed 
onderbouwd besluit over hun toekomst nemen. Het creëren van een veilig klimaat voor de gesprekken over 
hun toekomst en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt is eveneens essentieel. De opties 
voor de toekomst moeten zo snel mogelijk met het slachto�er worden besproken. Zo blijft er genoeg tijd 
over om een veilige terugkeer en re-integratie voor te bereiden. Het is van belang dat professionals training 
krijgen over hoe ze een dergelijk gesprek moeten aangaan. De Safe Future Methodiek blijkt daarvoor een ui-
terst nuttig hulpmiddel.

• Het is essentieel om te kunnen beschikken over een bijgewerkte sociale kaart van betrouwbare hulporga-
nisaties in het land van herkomst, evenals over diepgravende kennis van en culturele gevoeligheid voor de 
lokale situatie ten aanzien van veiligheidsrisico’s, kansen om een nieuw bestaan op te bouwen etc. Er moet 
een databank met betrouwbare hulporganisaties in de landen van herkomst worden opgebouwd en bijge-
houden, waarin de bestaande goede samenwerking tussen partners hier en daar wordt opgenomen. Ook 
moeten hulporganisaties in de landen van bestemming de culturele gevoeligheid en deskundigheid van hun 
medewerkers vergroten, zodat het eenvoudiger wordt om contact te leggen met cliënten en organisaties in 
de landen van herkomst. Terugkerende slachto�ers moeten zo snel mogelijk in contact worden gebracht met 
hulporganisaties in het land van herkomst.

• Voorafgaand aan het vertrek moet een individuele en toegespitste standaardrisicobeoordeling worden ver-
richt (die moet worden aangevuld met adequate vervolgmaatregelen, zoals nader onderzoek en opschorting 
van het vertrek, indien de speci�eke situatie daar om vraagt). 

• Succesvolle terugkeer en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel hangen in hoge mate af van toe-
reikende middelen, zowel in het land van bestemming als in het land van herkomst. Er zouden permanente 
terugkeerprogramma’s met voldoende �nanciële middelen beschikbaar moeten worden gemaakt. Om bij 
te dragen aan een duurzame re-integratie van terugkerende slachto�ers, moeten er voorafgaand aan vertrek 
microleningen beschikbaar worden gemaakt. Derhalve moet worden overwogen of speciaal voor dit doel een 
EU-fonds in het leven zou kunnen  worden geroepen. 

• Het moet een standaardprocedure worden dat IOM en de lokale hulporganisaties één jaar na terugkeer kij-
ken hoe het het teruggekeerde slachto�er is vergaan. Ook ten behoeve van dit controlesysteem moeten ade-
quate �nanciële middelen worden gereserveerd.



112 Stemmen uit het veld



Bijlagen 113

Bijlagen



114 Stemmen uit het veld

Bijlage 1  

Safe! Partnerorganisaties

Bulgarije: Animus Association|La Strada Bulgarije  

Animus|La Strada International is de Bulgaarse lidorganisatie van La Strada en zet zich sinds 1994 
in voor zowel het thema mensenhandel als huiselijk geweld. Animus is actief op drie vlakken: de or-
ganisatie biedt van psychologische en sociale hulp, verricht lobby- en preventieactiviteiten, en traint 
diverse professionals met betrekking tot de identi�catie van en het werk met slachto�ers van geweld.

De laatste 25 jaar is Animus Association Foundation (AAF) uitgegroeid tot de grootste en een van de meest betrouwbare 
organisaties op het gebied van hulpverlening in Bulgarije. Op het moment runt Animus de volgende programma’s voor 
slachto�ers van geweld en kinderen die tot risicogroepen behoren: een 24-uurs landelijke telefonische hulplijn; een 
24-uurs crisiscentrum waarin ook opvang mogelijk is; het Traumacentrum voor kinderen en gezinnen; het Centrum 
voor re-integratie, advies en psychotherapie; een 24-uurs landelijke telefonische hulplijn voor kinderen (116 111); het 
Gemeentelijk complex van sociale diensten voor kinderen en gezinnen te So�a, met inbegrip van een afdeling voor 
moeders en baby’s.

@: www.animusassociation.org
T: (+35 9 2) 983 5205 / (+35 9 2) 983 4505
E: animus@animusassociation.org

Bulgarije: Nationaal comité voor de bestrijding van 
mensenhandel (NCCTHB)

Het Nationaal comité voor de bestrijding van mensenhandel is ingesteld op 
grond van de Bulgaarse Wet inzake de bestrijding van mensenhandel. Het co-
mité bepaalt en beheert de uitvoering van het nationaal beleid en de nationale strategie op het gebied van de bestrijding 
van mensenhandel. Het comité valt onder de bevoegdheid van de Raad van Ministers van Bulgarije, en organiseert en 
coördineert de interactie tussen de afzonderlijke instellingen en organisaties die zich bezighouden met de uitvoering van 
de Bulgaarse Wet op de bestrijding van mensenhandel. Het zet zich in voor preventie van mensenhandel en bescher-
ming, ondersteuning en re-integratie van slachto�ers van mensenhandel.
Het comité ontwikkelt jaarlijks een nationaal programma voor preventie en bestrijding van mensenhandel en bescher-
ming van slachto�ers. Dit programma moet worden goedgekeurd door de Raad van Ministers. Het comité onderzoekt, 
analyseert en doet verslag van statistische gegevens inzake mensenhandel. Verder zet het voorlichtings-, bewustwordings- 
en educatieve campagnes op, die gericht zijn op potentiële slachto�ers van mensenhandel. Het comité beheert en houdt 
toezicht op de activiteiten van lokale commissies inzake de bestrijding van mensenhandel en centra voor bescherming 
en ondersteuning van slachto�ers van mensenhandel. Ook draagt het bij aan de internationale samenwerking op het 
gebied van preventie en bestrijding van mensenhandel.

@: https://antitra�c.government.bg/en 
T: (+359 2) 807 8050
E: o�ce@antitra�c.government.bg
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Bulgarije, Hongarije en Nederland: Internationale 
Organisatie voor Migratie (IOM)

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is opgericht in 1951 en is de toonaan-
gevende intergouvernementele organisatie op het gebied van migratie. IOM werkt nauw 
samen met gouvernementele, intergouvernementele en non-gouvernementele partners.

IOM heeft 172 lidstaten; daarnaast zijn er nog eens acht landen met een waarnemerssta-
tus. Er zijn vestigingen in ruim honderd landen. IOM zet zich in voor bevordering van menselijke en ordelijke migratie, 
die alle partijen ten goede komt. Dit doet ze door diensten en advies te bieden aan overheden en migranten.

IOM gaat bij al haar activiteiten uit van het standpunt dat mensenhandel moet worden aangepakt binnen de algehele con-
text van migratiebeheer. De organisatie heeft een breed scala aan activiteiten, die worden uitgevoerd in partnerschap met 
overheidsinstellingen, ngo’s en internationale organisaties. IOM werkt al sinds 1994 aan de bestrijding van mensenhandel. 
In samenwerking met haar partners biedt IOM uitgebreide pakketten voor directe ondersteuning aan slachto�ers van 
mensenhandel. Daarbij gaat het onder meer om opvang op een veilige plek, medische en psychosociale hulp, ontwikkeling 
van vaardigheden en beroepsopleiding, ondersteuning bij re-integratie en de opties van vrijwillige, veilige en waardige 
terugkeer naar het land van herkomst, integratie in het land van bestemming of, waar nodig, hervestiging in derde landen.

De diensten die IOM aan slachto�ers te bieden heeft, verschillen per land. Voor meer informatie kunt u de internationale website 
van de IOM bezoeken op www.iom.int of de plaatselijke IOM-vestiging raadplegen (via https://www.iom.int/countries)..

IOM Nederland 

IOM Nederland kan hulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel die vrijwillig willen terugkeren naar het land 
van herkomst. Deze diensten omvatten advies en voorlichting over vrijwillige terugkeer, het contact opnemen 
met familie in het land van herkomst en hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten en -arrangementen, zoals 
vliegtickets en hulp op luchthavens. Daarnaast biedt IOM gespecialiseerde ondersteuning aan slachtoffers van 
mensenhandel na hun terugkeer, toegespitst op de individuele behoeften van de cliënt. Dit omvat (maar is niet 
beperkt tot) opvang, psychologische en medische hulp en ondersteuning bij re-integratie. Afhankelijk van het 
land van terugkeer wordt deze ondersteuning direct door IOM geboden of roept IOM de hulp in van partner-
organisaties in het land van herkomst. Bovendien kan IOM in de meeste gevallen ook enige financiële re-inte-
gratiebijstand bieden. Raadpleeg de website van IOM Nederland voor meer informatie: www.iom-nederland.nl

@: www.iom.int; www.iom-nederland.nl 
T: +31 70 31 81 500
E: iomthehague@iom.int 

IOM Bulgarije

Bulgarije werd in 1999 lid van IOM. Op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen Bulgarije en IOM, die in 
2000 van kracht werd na rati�catie door het Bulgaars parlement en een presidentieel decreet, geniet de missie van IOM 
in Bulgarije dezelfde privileges en immuniteiten als andere gespecialiseerde agentschappen van de VN, in het kader van 
het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties van 1947.

Sinds haar vestiging heeft IOM Bulgarije een belangrijke rol gespeeld bij de vestiging en ontwikkeling van het Bul-
gaarse stelsel voor bestrijding van mensenhandel. IOM Bulgarije is een belangrijke partner van de Bulgaarse overheid 
en het Bulgaars Nationaal comité voor de bestrijding van mensenhandel. IOM neemt actief deel aan de ontwikkeling 
van nationale wetgeving ter bestrijding van mensenhandel. Daarnaast heeft de organisatie bijgedragen aan de vestiging 
en uitvoering van de jaarlijkse nationale actieplannen inzake bestrijding van mensenhandel, en voorlichtingscampagnes 
opgezet gericht op de preventie van mensenhandel, met inbegrip van educatieve campagnes op scholen en voorlich-
tingsactiviteiten in kwetsbare gemeenschappen. IOM heeft deelgenomen aan nationale en regionale activiteiten op het 
gebied van capaciteitsopbouw, en direct steun geboden aan slachto�ers van mensenhandel door middel van vrijwillige 
terugkeer naar en re-integratie in Bulgarije. Ook ondersteunt IOM het Bulgaars Ministerie van Buitenlandse Zaken bij 
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de ontwikkeling van een Nationaal mechanisme voor consulaire bijstand van Bulgaarse onderdanen in het buitenland, 
en ondersteunt ze de vestiging van een Nationaal coördinatiemechanisme voor doorverwijzing, zorg en bescherming 
van gerepatrieerde Bulgaarse onbegeleide minderjarigen.

Het team voor mensenhandelbestrijding van IOM Bulgarije biedt professionele ondersteuning aan slachto�ers van men-
senhandel. IOM Bulgarije gaat uit van een integrale benadering waarbij zowel de mensenrechten als het welzijn van het 
slachto�er worden gerespecteerd. De doelgroepen van de werkzaamheden ter bestrijding van mensenhandel zijn onder meer:

• Bulgaarse burgers die zijn geïdenti�ceerd als slachto�er van mensenhandel buiten de grenzen van de Repu-
bliek Bulgarije; Bulgaarse burgers die zijn geïdenti�ceerd als slachto�er in het land zelf;

• buitenlandse onderdanen die zijn geïdenti�ceerd als slachto�er van mensenhandel op het grondgebied van de 
Republiek Bulgarije.

• Diensten zijn onder meer:

• ondersteuning van geïdenti�ceerde slachto�ers van mensenhandel bij terugkeer naar het land van herkomst;

• ondersteuning van slachto�ers van mensenhandel na hun terugkeer met als doel duurzame re-integratie te bereiken;

• advies en voorlichting;

• juridisch advies;

• psychologische ondersteuning;

• evaluatie van de behoeften en risicobeoordeling van de cliënt; 

• veilig en zeker vervoer;

• medische zorg;

• humanitaire hulppakketten;

• sociale ondersteuning;

• arbeidsadvisering;

• beroepsonderwijs en plaatsing op school;

• monitoring en follow-up van slachto�ers;

• getuigenbeschermingsdiensten: waarborging van een veilige omgeving en bescherming van getuigen inzake 
mensenhandelzaken;

• overige advisering en diensten overeenkomstig de speci�eke behoeften van de slachto�ers.

IOM beschikt tevens over een telefonische hulplijn inzake mensenhandel (+359 (2) 93 94 777), waar (potentiële) slacht-
o�ers van mensenhandel en overige kwetsbare personen zich kunnen melden voor voorlichting, advies en ondersteuning.

U kunt contact opnemen met het team voor mensenhandelbestrijding per telefoon of per e-mail op:

You can contact our counter-tra�cking team via telephone at and via e-mail at:
@: https://www.iom.int/countries/bulgaria
T: +359 (2) 93 94-713
E: iomso�a@iom.int

IOM Hongarije  

IOM Hongarije kan hulp bieden aan Hongaarse slachto�ers van mensenhandel die vanuit het buitenland vrijwillig 
willen terugkeren naar Hongarije. De diensten betre�en onder meer bijstand op de luchthaven, opvang, psychologische 
en medische hulp en ondersteuning bij de re-integratie. IOM verwijst ook terugkerende slachto�ers van mensenhandel 
door naar partnerorganisaties en gespecialiseerde dienstverleners in Hongarije.

IOM Hongarije kan slachto�ers van mensenhandel die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst, helpen 
door ondersteuning te bieden voorafgaand aan het vertrek, reisdocumenten te regelen, te onderzoeken of slachto�ers 
medisch �t voor de reis zijn, (indien nodig) begeleiding te bieden, reistickets en reisverzekering te kopen, en hulp bij 
vertrek, doortocht en aankomst te bieden. Voorafgaand aan de terugkeer verricht IOM een screening en risicobeoor-
deling om een veilige terugkeer te waarborgen, de behoeften van het slachto�er na terugkomst te beoordelen en het 
slachto�er door te verwijzen naar een passende organisatie/dienstverlener in het land van herkomst in samenwerking 
met het lokale IOM-kantoor. Indien mogelijk, biedt IOM terugkerende slachto�ers ook �nanciële hulp bij re-integratie.

@: http://www.iom.hu/ 
T: +361 472 2500 
E: iombudapest@iom.int 
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Hongarije: Landelijk politiekorps

De Hongaarse politie is een landelijke wetshandhavingsinstantie die onderdeel is van de Hon-
gaarse overheid en onder de verantwoordelijkheid van de Hongaarse minister van Binnenlandse 
Zaken valt. De politie is verdeeld in een centraal orgaan (hoofdkantoor van de nationale politie), 
vestigingen in de graafschappen (en hun hoofdsteden) (20), bureaus in kleinere steden (154) en 
bureaus van de grenspolitie (26). Behalve het algemeen politiekorps beschikt de Hongaarse over-
heid ook over een aantal gespecialiseerde politie-eenheden, zoals de Nationale beschermingsdienst 
en het Centrum ter bestrijding van mensenhandel.

Wat betreft de preventie en bestrijding van mensenhandel doet de Hongaarse politie onder meer het volgende: onder-
zoeksmaatregelen; preventieve acties ten behoeve van vroege identi�catie, training van gespecialiseerde wetshandha-
vingsmedewerkers en overige stakeholders zoals maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, docenten en medewerkers 
op het gebied van slachto�erhulp, en deelname aan campagnes en (inter)nationale projecten.

Bij de uitvoering van haar taken werkt de politie voortdurend samen met landelijke en gemeentelijke autoriteiten, 
maatschappelijke en economische actoren, het maatschappelijk middenveld en kerken.

Tel: +36-1/443-5500
@ http://www.police.hu/en

Noord-Macedonië: Open Gate|La Strada Noord-Macedonië

Open Gate|La Strada Noord-Macedonia is een in Skopje gevestigde grass-roots organisatie ter 
bestrijding van mensenhandel. Open Gate is in 2000 opgericht en heeft als eerste organisatie in 
Noord-Macedonië het vraagstuk van mensenhandel op de politieke agenda gezet. Open Gate is 
vanaf haar oprichting een van de voorlopers op het gebied van de bestrijding van mensenhandel 
in Noord-Macedonië. Open Gate hanteert een holistische benadering van het probleem: d.w.z. 
ze richt zich op alle verschijningsvormen van mensenhandel, met speci�eke aandacht voor vrouwen en kinderen. De 
activiteiten zijn gericht op belangenbehartiging en lobby, preventie, onderwijs, vergroting van het publieke bewustzijn, 
directe slachto�erhulp en re-integratie, onderzoek en netwerken. Open Gate beheert de eerste en enige telefonische 
hulplijn in Noord-Macedonië die is gespecialiseerd in het thema mensenhandel en en biedt daarnaast opvang en be-
geleiding van slachto�ers van mensenhandel. Door middel van deze belangrijke diensten heeft Open Gate advies en 
ondersteuning geboden aan ruim 3.000 bellers, evenals directe ondersteuning en re-integratie aan ruim 200 slachto�ers 
van mensenhandel. Open Gate is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor de mensenrechten en vertegen-
woordigt de behoeften van personen die een verhoogd risico lopen en slachto�ers van misbruik en mensenhandel. 
Open Gate is lid van La Strada International, het Europees netwerk ter bestrijding van mensenhandel, en als zodanig is 
de organisatie actief op lokaal, nationaal en Europees niveau. 

Open Gate biedt bescherming, capaciteitsversterking en sociale integratie van slachto�ers van mensenhandel en overige 
kwetsbare groepen in de samenleving.

@: www.lastrada.org.mk
T: (+389) 22700107
E : lastrada@lastrada.org.mk
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Nederland: CoMensha 

(Dutch Coordination Centre for Human Tra�cking)

Het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) is bemiddelaar bij en adviseert over de eerste zorg, plaat-
sing en ondersteuning van (vermoedelijke) slachto�ers van mensenhandel. De registratie voor de Categorale Opvang 
voor Slachto�ers van Mensenhandel (COSM) wordt verricht via CoMensha. De landelijke hulplijn van CoMensha is 
bedoeld voor (vermoedelijke) slachto�ers, burgers en professionals, en ieder ander die vragen heeft over mensenhandel-
praktijken. De helpdesk geeft met name advies aan professionele partners, zoals maatschappelijk werkers, opvangcentra, 
wetshandhavingsinstanties, de overheid, advocaten en opvangcentra voor asielzoekers, over het bieden van hulp aan 
slachto�ers. Ook geeft de helpdesk antwoorden op juridische vragen over de bedenktijd, de verslaglegging van strafbare 
feiten op het vlak van mensenhandel en verblijfsvergunningen.

CoMensha registreert actief de details van alle slachto�ers van mensenhandel in Nederland. De gegevens die worden 
verzameld, betre�en de speci�eke vorm van uitbuiting, het land van herkomst, de leeftijd en de persoon die aangifte doet. 
Deze informatie wordt geanonimiseerd en gebruikt door organisaties zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid en 
de Nationaal Rapporteur Mensenhandel om de mensenhandelpraktijken in Nederland in kaart te brengen. CoMensha 
doet aanbevelingen voor strategieën inzake mensenhandel en wijst op obstakels en problemen ten aanzien van beleid 
daaromtrent. CoMensha zet zich in voor de bestrijding van mensenhandel in nauwe samenwerking met wetshandha-
vingsinstanties, maatschappelijk werkers, opvangcentra, regionale en nationale autoriteiten en internationale partners, 
en daarnaast ook via het La Strada International Network en het EU-platform voor het maatschappelijk middenveld.

CoMensha is de Nederlandse lidorganisatie van La Strada International (LSI), het Europees netwerk ter bestrijding 
van mensenhandel. Het overkoepelend doel van LSI in het voorkomen van mensenhandel in Europa, met name men-
senhandel in vrouwen, en het beschermen van de rechten van slachto�ers van mensenhandel. La Strada heeft acht 
lidorganisaties in Wit-Rusland, Bulgarije, Tsjechië, Noord-Macedonië, Moldavië, Nederland, Polen en Oekraïne. Het 
internationale secretariaat is gevestigd in Amsterdam.

@: www.CoMensha.nl
T: (+31) (0) 33 448 1186, on weekdays from 09.00 - 17.00 
E: info@CoMensha.nl

Netherlands | FairWork

De missie van FairWork is om een eind te maken aan mensenhandel in Nederland. De organisatie 
werkt hieraan vanuit het gezichtspunt van (vermoedelijke) slachto�ers. FairWork richt zich met 
name op arbeidsuitbuiting als vorm van mensenhandel. Onze prioriteit gaat uit naar de belangen en 
mensenrechten van slachto�ers.

FairWork is opgericht in 1999 (in die tijd heette de organisatie nog BLinN) door het Nederlandse Humanitas en Ox-
fam Novib. Humanitas is een van de belangrijkste organisaties in Nederland voor sociale dienstverlening en gemeen-
schapsopbouw. Humanitas is een non-pro�torganisatie gericht op de ondersteuning van mensen die om diverse redenen 
tijdelijk niet op eigen benen kunnen staan. Oxfam Novib is een wereldwijde organisatie voor ontwikkelingshulp die 
mensen probeert te mobiliseren tegen armoede. Beide organisaties beoogden slachto�ers van mensenhandel te onder-
steunen via het project BLinN. In 2011 ging BLinN verder als onafhankelijke stichting, onder de naam FairWork. 

Vanaf de vestiging in 1999 nam BLinN/FairWork een unieke positie in doordat de organisatie kijkt naar de behoeften 
van slachto�ers en activiteiten onderneemt voor cliënten met betrekking tot verbetering van hun toekomstperspectief 
(ondersteuning met educatieve mogelijkheden, werkstages, beroepspopleidingen, (juridische) maatjesprojecten, psycho-
sociale hulpgroepen). Tot 2005 ging de aandacht voornamelijk uit naar ondersteuning van slachto�ers van seksuele 
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uitbuiting. In 2005 werd mensenhandel voor andere doeleinden dan de seksindustrie opgenomen in het Nederlands 
Wetboek van Strafrecht. Gedurende de jaren daarna begon FairWork zich vooral te richten op (vroege) identi�catie en 
ondersteuning van slachto�ers van arbeidsuitbuiting. Op dit moment is dat de voornaamste prioriteit van de organisatie.

Belangrijke activiteiten van FairWork zijn: 

• directe ondersteuning voor (mogelijke) slachto�ers;

• verspreiding van informatie over arbeid en slachto�errechten via workshops en online veldwerkactiviteiten, dit 
alles in nauwe samenwerking met migrantenorganisaties;

• training en opleiding van professionals, zodat deze gevallen van mensenhandel kunnen signaleren en hiertegen 
kunnen optreden;

• onderzoek;

• lobby en belangenbehartiging;

• voorlichting over arbeidsuitbuiting. 

Om haar doelstellingen te bereiken werkt FairWork samen met andere organisaties, waaronder maatschappelijke orga-
nisaties, lokale autoriteiten, overheidsinstellingen en particuliere instellingen.

@: https://www.fairwork.nu
T: +31 20 760 08 09
E: info[at]fairwork.nu

Nederland: Humanitas|Expertisecentrum Seksualiteit 
Sekswerk en Mensenhandel (ESSM)

Humanitas ESSM biedt gespecialiseerde hulp voor sekswerkers, slachto�ers van men-
senhandel, transgenders, LHBT’s en jongeren, evenals aan personen die vragen hebben 
met betrekking tot seksuele en gender diversiteit. Humanitas ESSM biedt de volgende 
diensten:

• een gespecialiseerd (categoraal) crisiscentrum (Lucia) en woonvoorzieningen (Tosca, Xarah) voor slachto�ers 
van mensenhandel waar 24/7 veilig onderdak, psychosociale, juridische en praktische ondersteuning, begelei-
ding, voorlichting en advies worden geboden aan vrouwelijke slachto�ers van mensenhandel en hun kinderen; 

• Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW), met inbegrip van veldwerk en ondersteuning voor sekswerkers die 
uit de seksindustrie willen stappen;

• maatjesproject;

• informatie- en dienstencentrum voor en door sekswerkers Door2Door;

• TransSupport, ter ondersteuning van transgenders;

• Transgenderkoor 010;

• LHBI+Support;

• de Hang-Out 010 voor LHBTI+-jongeren;

• Roze Salons voor LHBTI+-ouderen;

• voorlichtingen en trainingen met betrekking tot bovenstaande thema’s.

@: http://expertisecentrum.humanitas-rotterdam.nl/
T: (+31) (0) 10 23 65 212
E: pmw@stichtinghumanitas.nl
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Nederland: HVO-Querido|ACM  

Amsterdam Coordination Centre for Tra�cking in Human Beings 

HVO-Querido biedt sinds halverwege de jaren negentig opvang en hulp aan slachto�ers van mensenhandel. In 2007 
werd met steun van de gemeente Amsterdam het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) gevestigd. Het 
ACM regelt de opvang en registratie van en hulp aan slachto�ers van mensenhandel in de hoofdstad. Sinds 2010 is het 
ACM ook verantwoordelijk voor één van de drie gespecialiseerde crisisopvangcentra in Nederland voor slachto�ers 
van mensenhandel uit derde landen (COSM). Deze crisisopvang wordt ge�nancierd door het ministerie van Justitie en 
Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De andere twee COSM-crisislocaties bevinden zich 
in Rotterdam (Humanitas ESSM) en Assen (Jade Zorggroep). 

HVO-Querido|ACM is een netwerkorganisatie die haar missie vormgeeft op basis van een krachtgerichte methodiek, 
waarbij de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van cliënten centraal staat. De veiligheid van slachto�ers en de kwali-
teit van de zorg worden gewaarborgd door een team van hooggespecialiseerde zorgverleners met jarenlange ervaring in 
de opvang en ondersteuning van slachto�ers van mensenhandel. Heden ten dage beschikt HVO-Querido|ACM over 
het grootste opvangcentrum voor slachto�ers van mensenhandel in Nederland.

HVO-Querido|ACM biedt veilige opvang en een op maat gemaakt individueel begeleidingsprogramma, met inbegrip 
van 24/7 bereikbaarheid, psychosociale, juridische en praktische ondersteuning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en opleiding, 
voorlichting en advies aan mannelijke en vrouwelijke slachto�ers van mensenhandel en hun kinderen. Kinderen worden 
begeleid door gespecialiseerde maatschappelijk werkers en krijgen, indien nodig, psychotherapie. HVO-Querido|ACM 
levert haar diensten met behulp van een breed scala aan ketenpartners, zoals gespecialiseerde organisaties voor trauma-
deskundigen, gespecialiseerde advocaten en sociale ondernemingen die onderwijs en arbeidsmogelijkheden bieden voor 
cliënten. Behalve opvang biedt HVO-Querido|ACM ook ambulante hulp aan slachto�ers van mensenhandel.

Daarnaast treedt HVO-Querido|ACM op als nationaal en internationaal expertisecentrum met trainings- en oplei-
dingsactiviteiten voor allerlei stakeholders.

@: www.hvoquerido.nl/acm.html
T: (+31) (0) 20 626 3800
T (in noodgevallen): (+31) 6 10 59 94 58
E: acm@hvoquerido.nl

Nederland: La Strada International

De La Strada International Association (La Strada International/LSI) is opgericht in oktober 2004 
met als doel de samenwerking in het kader van het La Strada Project, dat in 1995 was gestart, te 
formaliseren. LSI is een vooraanstaand, waardegedreven netwerk waarin Europese ngo’s worden 
verenigd. Het netwerk functioneert onafhankelijk en op basis van een bottom-upbenadering. Het 
overkoepelend doel van LSI is het voorkomen van mensenhandel in Europa en het beschermen van 
de rechten van slachto�ers van mensenhandel. De �loso�e waarop LSI haar diensten baseert, gaat uit 
van een mensenrechtenbenadering, waarbij gelijke rechten voor alle mensen voorop staan. 

Op dit moment heeft LSI een netwerk van acht leden en een platform dat 29 organisaties uit 24 Europese landen omvat, 
waaronder 15 EU-lidstaten en negen niet-EU-landen. De algemene activiteiten die door de leden worden ondernomen, 
zijn onder meer programma’s voor directe en indirecte sociale steun- en zelfredzaamheid voor slachto�ers van men-
senhandel en risicogroepen. Daarbij gaat het (onder andere) om (psycho)sociale, medische en juridische ondersteuning, 
hulp bij beroepsopleidingen, opvang, hulp bij re-integratie op langere termijn en het zoeken naar werk, advisering en 
doorverwijzing via nationale hulplijnen, lezingen en trainingen over preventie voor groepen professionals, voorlichting, 
lobby, belangenbehartiging en mediacampagnes.
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Het secretariaat van LSI, dat is gevestigd in Amsterdam, richt zich met name op publieke zaken (lobby, belangenbe-
hartiging en public relations) op Europees niveau en monitoring van Europees beleid en Europese maatregelen inzake 
bestrijding van mensenhandel. Het LSI-secretariaat biedt adviezen en voorlichting over mensenhandel op basis van 
gegevensverzameling, onderzoek en coördinatie van internationale projecten. Het LSI-secretariaat is verder verantwoor-
delijk voor strategische planning van de acties en capaciteitsopbouw van Europese ngo’s. 

@: www.lastradainternational.org
T: + 31 20 688 1414
E: info@lastradainternational.org 

Nederland: Korps landelijke politiediensten  

De Nederlandse politie bestaat uit tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en 
het Politiedienstencentrum. De politie heeft tot doel voortdurend waakzaam te zijn 
en de waarde van de rechtstaat te ondersteunen. De politie vervult deze missie door 
bescherming te bieden, de openbare orde te bewaken en hulp te verlenen bij nood, 
gevraagd of ongevraagd, afhankelijk van de situatie.

De politie beschouwt mensenhandel als een ernstig misdrijf en een schending van de mensenrechten, waarbij mensen 
worden uitgebuit of tegen hun wil worden gedwongen tot (criminele) activiteiten en de daders pro�teren van deze 
uitbuiting. Om die reden beschouwt de Nederlandse politie de bestrijding van mensenhandel als een hoge prioriteit. 
Binnen de Nederlandse politie zijn er tien afdelingen die gespecialiseerd zijn in vreemdelingenbeleid, identi�catie en 
mensenhandel/mensensmokkel. Binnen deze teams verrichten gekwali�ceerde inspecteurs onderzoek naar mensenhan-
del en -smokkel. Tijdens dit proces wordt waardevolle expertise ontwikkeld. 

Voor deze gespecialiseerde teams is het herkennen van en nauwgezet omgaan met signalen van mensenhandel van het 
allergrootste belang, evenals de nauwkeurige behandeling en bescherming van (potentiële) slachto�ers. Daarnaast neemt 
de Nederlandse politie door middel van gezamenlijke onderzoeksteams regelmatig deel aan internationale politiesam-
enwerking met als doel op internationale schaal mensenhandel e�ectief en e�ciënt te bestrijden.

@: www.politie.nl
T: binnen Nederland: 0900 8844; vanuit het buitenland: +31 34 357 88 44
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Bijlage 2

(Doorverwijzing naar) de sociale kaart inzake vroege identi�catie, bescherming en een 
veilige toekomst en veilige terugkeer van slachto�ers van mensenhandel

In 2018 is in het kader van het Safe! project een sociale kaart opgesteld op basis van een enquête/vragenlijst die in de 
periode juni-september 2018 is uitgezet onder nationale ngo’s in alle EU-landen en overige Europese landen. Daarnaast 
werd ook een beperkt aantal niet-Europese organisaties aangeschreven.

Deze sociale kaart bouwde verder op een eerder ontwikkelde sociale kaart, die in 2014 als onderdeel van de Safe Future 
Methodiek was ontwikkeld. 

De organisaties die zijn opgenomen in de sociale kaart, zijn gespecialiseerde organisaties die slachto�ers van mensenhan-
del na hun terugkeer en/of bij de integratie in het land van bestemming ondersteunen. 

De sociale kaart geeft aan of een organisatie diensten aanbiedt aan slachto�ers van mensenhandel, ondersteuning kan 
bieden bij een veilige terugkeer en re-integratie, en/of actief is op het gebied van (vroege) identi�catie van slachto�ers 
van mensenhandel. De sociale kaart biedt informatie over de naam en de contactgegevens van de organisatie en de 
geboden diensten. Van elke organisatie wordt aangegeven of deze opvang, psychologische of medische hulp, rechtshulp, 
training van vaardigheden of onderwijs, ondersteuning bij het vinden van werk of een veilig inkomen, �nanciële steun, 
hulp voor kinderen of opvoedingsvaardigheden, hereniging met familie en/of overige diensten biedt. Slachto�ers die 
bereid zijn terug te keren, worden waar mogelijk doorverwezen naar een hulporganisatie in hun thuisland.

Momenteel bevat de sociale kaart 37 Europese landen en vier niet-Europese landen. Bovendien worden ook leden en 
diensten van mondiale en Europese netwerkorganisaties opgenomen, zodat ook landen worden gedekt die niet op de 
lijst zijn opgenomen. Besloten werd om met name de aandacht uit te laten gaan naar Europese landen, en daarnaast om 
te zorgen dat de Europese leden van het La Strada International-platform regelmatig de sociale kaart kunnen bijwerken. 

Deze sociale kaart stelt actoren op het gebied van mensenhandelbestrijding, met name ngo’s die diensten leveren op dat 
gebied, in staat directe diensten te leveren aan slachto�ers van mensenhandel, en om elkaar beter te vinden en te identi-
�ceren en zo gemakkelijker contact met elkaar te kunnen leggen. De sociale kaart kan ook andere stakeholders helpen 
slachto�ers van mensenhandel en bevolkingsgroepen met een verhoogd risico door te verwijzen naar de hulp die ze 
nodig hebben. Aan de sociale kaart kunnen altijd weer nieuwe organisaties worden toegevoegd.

Omdat de gegevens op de sociale kaart regelmatig moeten worden bijgewerkt, is de sociale kaart niet opgenomen in 
dit eindverslag van Safe!. De kaart is echter wel te vinden op de websites van onze partners (zie bijlage 1). La Strada 
International is verantwoordelijk voor het bijwerken van de sociale kaart. Voor meer informatie hierover, raadpleeg: 
www.lastradainternational.org. 
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Bijlage 3

Hand-outs voor het trainingsprogramma Vroege 
identi�catie46

Oefening 2. Wat is mensenhandel?
Hoe zou je onderstaande casestudy beoordelen op een schaal van 1 tot en met 10?

1........................................................................................................................................................................................................................................................ 10

(1 = geen vermoeden van mensenhandel  (10 = sterk vermoeden van mensenhandel)

Casestudy’s (kunnen/moeten worden aangepast aan de trainingsgroep)

1. Janusz werkt zes dagen per week voor een tuinbouwbedrijf in de Betuwe. Hij verdient 35 euro per week. Hij 
slaapt in een caravan op het terrein van het bedrijf waarvoor hij werkt. 

2. Danita is werkzaam als sekswerker. Haar klanten komen naar het huis van haar vriend in het zuiden van het 
land. Ze staat 50% van haar inkomsten af aan haar vriend in ruil voor kost en inwoning. Hij regelt de klanten 
voor haar en onderhandelt met hen over de prijzen en de seksuele diensten die Danita biedt. Danita is blij 
met haar nieuwe leven.

3. Macha uit Rusland werkt als au pair bij een boerengezin op het platteland. Het gezin heeft drie kinderen en 
hun motto is: “Niet zeuren maar poetsen”. Haar baas heeft haar paspoort “voor de zekerheid” opgeborgen 
in een kluis. Mascha werkt 14 uur per dag, zes dagen per week. Ze vindt het werk geen probleem, zegt ze. 
Ze krijgt kost en inwoning en verder wat zakgeld, maar geen salaris. Haar baas maakt voortdurend seksueel 
getinte grapjes.

46 Copyright FairWork Netherlands
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Oefeningen 4 en 5. Herkennen en kwali�ceren van signalen van mensenhandel  
Bespreek de signalen, knip deze uit en bepaal in welke categorie een signaal van mensenhandel moet worden ingedeeld:

1. Actie: het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen

2. Middelen: dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, door ontvoering, bedrog, mis-
leiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het verstrekken of in ontvangst nemen van 
betalingen of voordelen

3. Doel: uitbuiting van prostitutie van anderen, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij daaronder begrepen – slavernij en met slavernij vergelijkbare praktijken, dienst-
baarheid, uitbuiting van strafbare activiteiten, en de verwijdering van organen

Signalen van mensenhandel (kunnen/moeten worden aangepast aan de 
trainingsgroep)

1. Achmed wordt in Suriname gedwongen om heroïneballetjes in te slikken en neemt het vliegtuig naar Ne-
derland. Hij heeft vreselijke buikpijn. De passagiers waarschuwen de bemanning net voordat het vliegtuig 
landt op Schiphol. De stewardess besluit medische hulp aan te vragen.

2. Cara moet overuren maken om het wettelijke minimumloon te kunnen verdienen. In een folder heeft ze 
gelezen dat ze recht heeft op het minimumloon. Ze komt informeren of en hoe ze dit recht kan claimen. 

3. Ihrin staat in het Handelsregister geregistreerd als partner van een tofufabriek. Hij heeft geen benul van wat 
de jaarlijkse omzet is of aan welke partijen de fabriek levert.

4. Hassan zegt dat hij geen idee heeft van wat er is overeengekomen ten aanzien van de inhoudingen op zijn 
loon. Het geldbedrag staat vast. “Het is wel in orde”, zegt hij. Hij komt een burgerservicenummer aanvragen 
om in Nederland te worden geregistreerd.

5. Tanya opent een nagelstudio. Haar accountant en supervisor heeft bij de registratie in het Handelsregister een jaar-
lijkse omzet van 30.000 euro opgegeven. Tanya weet niet hoeveel tijd het kost om acrylnagels aan te brengen. 

6. Jady is meer dan 8 maanden zwanger en moet toch blijven werken in een massagesalon. Zij verliest haar 
evenwicht en breekt haar pols.

7. Jintha slaapt in een zogeheten “warm bed”. Ze deelt dit bed met een collega die ook paprika’s plukt. Ze 
vindt dit niet hygiënisch en denkt dat ze hier veel te veel voor moet betalen. Ze komt advies vragen over 
hoe ze dit kan veranderen.

8. Dusi kan nog geen echte baan aannemen. Hij moet zo veel koerierswerk verrichten om de vlucht van zijn 
gezin uit Syrië terug te betalen, dat hij geen tijd overhoudt. Hij werkt ook vaak ‘s nachts. Hij wil graag zo 
snel mogelijk een normaal leven in Nederland.
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Oefening 11. “Drie manieren om een gesprek met een mogelijk slachto�er van 
mensenhandel te beginnen”

Drie manieren om een gesprek met een mogelijk slachto�er van mensenhandel te beginnen zonder (vooralsnog) in 
detail in te gaan op je vermoedens dat hij/zij een slachto�er van mensenhandel is.

1. “Ik hoor je zeggen dat je moe bent, lange dagen maakt en maar weinig geld aan het einde van de dag over-
houdt. Ik vermoed dat er iemand is die gebruik van jou maakt, in zijn eigen voordeel.”

2. “Ik hoor je zeggen dat je problemen hebt met je baas, dat je... [vul zelf het probleem van deze persoon in]. 
Als ik je goed begrijp, zou het wel eens kunnen zijn dat je baas iets doet dat strafbaar is in Nederland. En dat 
gaat ten koste van jou. Zou je hier wat meer over willen praten met mensen die je kunnen helpen?”

3. “Ik hoor je zeggen dat je niet naar een huisarts kunt gaan wanneer je dat zou willen, dat je werkgever je nog 
steeds geld schuldig is en dat je wordt uitgescholden. Je vertelt me dat de situatie je bang maakt [vul meer 
details in over de situatie van je cliënt]. Ik maak mij hier zorgen over. Het lijkt erop dat mensen (je baas) geld 
verdienen over jouw rug. Dat is strafbaar in Nederland. Er zijn instanties die je hiermee kunnen helpen. Wil 
je dat wij je helpen?”
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Oefening 12. Stappenplan: hoe verwijs je een slachto�er van mensenhandel door?

Heb jij het vermoeden dat iemand het slachto�er van mensenhandel is?
Je hebt een eerste signaal opgepikt dat iemand wel eens slachto�er van mensenhandel kan zijn... Wat moet je doen?

Stap 1: Breng bewust een ‘knip’ aan in het gesprek  

Van nu af aan hebben je vragen een ander doel: je wilt dieper op de zaak ingaan en uitvinden of iemand echt een slacht-
o�er van mensenhandel is. Wees jezelf bewust van de wijzigingen in de vragen die je gaat stellen.

Tip: Win wat extra tijd om na te denken en een strategie te bedenken. Verontschuldig jezelf dat je even naar de wc moet, 
maak een kop thee voor je cliënt of zeg iets in de trant van: “Ik moet even wat paperassen halen uit de kamer hiernaast. 
Ik ben zo terug.” Ondertussen denk je na over de vervolgstappen. 

Stap 2: Aandachtspunt: zie je signalen van mensenhandel?

Je gaat je nu richten op vragen die meer informatie moeten opleveren over de vraag of het om mensenhandel gaat of 
niet. Mogelijke vragen zijn: 

• Slechte werkomstandigheden:

o Hoe verdien je je geld?

o Voldoet het werk aan je verwachtingen?

o Kun je je ziek melden of een huisarts bezoeken als dat nodig is? 

o Kun je even pauze nemen als dat nodig is? 

• Geen of bijna geen salaris:

o Word je voor je werk betaald?

o Zo ja: hoeveel?

o Zo niet: hoe krijg je dan voor je werk betaald?

o Moet je nog schuld a�ossen? Hoeveel en waarvoor? 

o Heb je ooit boetes gekregen tijdens je werk?

o Betaalt je werkgever voor je kost en inwoning of voor andere kosten? 

• Gevangen in omstandigheden/dwang:

o Wil je dit werk doen? 

o Hoe word je door je werkgever behandeld?

o Kun je met het werk stoppen als je dat wilt?

o Hoe heeft je werkgever een slaapplaats, vervoer en maaltijden geregeld? 

o Heb je je paspoort bij je?

Let op! Ga niet in detail in op het probleem van mensenhandel omdat dit mensen alleen maar afschrikt en de vertrou-
wensrelatie die je aan het opbouwen bent, kan verstoren. Daar komt bij dat mensen zichzelf niet snel zien als slachto�er 
van mensenhandel. 

Stap 3: Overleg met het mogelijke slachto�er

Als de antwoorden in stap 2 erop wijzen dat de persoon met wie je praat zich in een situatie van kwetsbaarheid en 
afhankelijkheid bevindt, leg hem/haar dan uit dat er organisaties zijn die hem/haar zouden kunnen helpen met zijn/
haar problemen.

Stap 4: Neem contact op met...

Indien je cliënt ermee instemt dat je contact opneemt met de volgende organisaties en hem/haar doorverwijst voor meer hulp,

• vul dit dan in overeenkomstig de lokale situatie; en

• neem in het geval van een levensbedreigende noodsituatie contact op met de noodlijn en vraag direct om hulp.
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Bijlage 4

Hand-outs van de Safe Future Methodiek voor het trainingsprogramma Safe Future, Safe 

Return van slachto�ers van mensenhandel47

47 De Safe Future Methodiek is in gemeenschappelijk eigendom succesvol ontwikkeld en uitgevoerd in 2013/2014 als onderdeel van het Safe Return-project in 

Nederland, Bulgarije en Nigeria.
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Safe Future Methodiek

Overzicht 1: Factoren die meewegen in het beeld over mogelijkheden in het land van 
herkomst en het land van bestemming  

Mogelijkheden - Beginpunt Mogelijkheden +

- (Beeld van) mogelijkheden in het land van bestemming +

1.  Veiligheid in het land van bestemming (persoonlijk en voor familie)

2.  Bescherming tegen geweld

3.  Kinderen en opvoeding

4.  Wonen

5.  Werk, inkomen en opleiding

6. Thuis voelen

7.  Familie/netwerk

8.  Gezondheidsvoorzieningen

9.  Sociale positie

10.Sociale norm t.o.v. terugkeer

(Beeld van) mogelijkheden in het land van herkomst

1.  Veiligheid in het land van herkomst (persoonlijk en voor familie)

2.  Bescherming tegen geweld

3.  Kinderen en opvoeding

4.  Wonen

5.  Werk, inkomen en opleiding

6.  Thuis voelen

7.  Familie/netwerk

8.  Gezondheidsvoorzieningen

9.  Sociale positie

10. Sociale norm t.o.v. terugkeer van degenen die zijn achtergebleven in 
het land van herkomst

Totaal - Totaal +
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Safe Future Methodiek

Overzicht 2: Mogelijkheden tot verandering in factoren

Hoe moet dit overzicht worden gebruikt?

Bekijk (samen met de cliënt) of de in overzicht 1 genoemde factoren eventueel veranderd zijn, bijv. omdat er meer of 
nieuw informatie beschikbaar is gekomen of omdat de cliënt hulp krijgt bij het regelen van nieuwe contacten of het 
ophalen van reeds eerder bestaande contacten. Noteer wat er (eventueel) nodig is om de bestaande score die aan deze 
factor is toegekend, te wijzigen.

Naam van factor Score
Beschrijf op welke manier, onder welke omstandigheden en met behulp van welke 

persoon of organisaties de bestaande score voor deze factor nog altijd kan veranderen. 
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Safe Future Methodiek

Ecogram

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor het in kaart brengen van de sociale middelen. Hieronder wordt het 
ecogram beschreven. Het ecogram wordt regelmatig gebruikt bij een op sterke punten gebaseerde aanpak om de sociale 
hulpstructuur van de cliënt in kaart te brengen.

Een ecogram is een visueel overzicht van de hulpbronnen van de cliënt. Het verschil tussen een genogram en ecogram 
is dat een genogram het familienetwerk in kaart brengt en dat een ecogram behalve het familienetwerk ook overige 
mensen opneemt met wie de cliënt een belangrijke persoonlijke relatie heeft, zoals lotgenoten, vrienden, (eventuele) 
kamergenoten, bekenden, collega’s, geestelijke raadgevers en overige relaties. In een ecogram kunnen ook praktische 
contacten worden opgenomen, zoals maatschappelijk werkers en overige professionals die van belang zijn voor de cliënt. 
Met behulp van symbolen kun je laten zien welke hulp een bepaalde relatie biedt: praktische hulp, advies, gezelschap of 
emotionele hulp.

Een ondersteunend sociaal netwerk heeft gelijktijdig de volgende vier functies. Deze vier functies vormen tezamen het 
acroniem PAGE.

P = Praktische hulp (materiële functie) 

Dit betreft alle vormen van concrete ondersteuning. 

Bijvoorbeeld: Tot wie kun je je wenden voor het lenen van geld, of voor een babysitter? En wie zou je kunnen helpen 
bij het verrichten van bepaalde taken?

A = Advies (informatieve functie) 

Mensen kunnen voor zichzelf zorgen als zij bepaalde basiskennis hebben. Wat je precies moet weten, verschilt per sa-
menleving. In Afrikaanse landen heb je bijvoorbeeld andere kennis nodig dan in West-Europese landen. Volwassenen 
kunnen ook van elkaar leren over welke aanpak succes heeft en welke niet. Je krijgt reacties van anderen, die je gedrag 
corrigeren, zodat je andere dingen kunt proberen om in de toekomst problemen te voorkomen. 

Bijvoorbeeld: Tot wie kun je je wenden voor betrouwbare informatie? Wie zou je om advies vragen voor het invullen 
van documenten? Wie zou je om advies vragen bij een moeilijke beslissing? 

G = Groep waartoe iemand behoort (verbindende functie) 

Mensen willen behoren tot een groep, ergens deel van uitmaken, zich verbonden voelen met anderen. 

Bijvoorbeeld: Naar wie ga je voor aangenaam gezelschap? Met wie heb je interesses gemeen? 

E = Emotionele ondersteuning (a�ectieve functie) 

Mensen kijken naar anderen voor erkenning, waardering, begrip en vertrouwen. 

Bijvoorbeeld: Met wie praat je over vertrouwelijke en intieme zaken? Naar wie ga je om stoom af te blazen? Bij wie 
zoek je troost in een crisissituatie?
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