
Een mogelijk slachtoffer van 
mensenhandel aan de balie?

Slachtoffers van mensenhandel zijn in de greep van hun baas of 
tussenpersoon en krijgen veel te weinig of niets betaald. Ze werken 
hier in Nederland onder (zeer) slechte omstandigheden, bijvoorbeeld 
in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. Of 
ze worden uitgebuit in de seksindustrie. Veel slachtoffers van deze 
moderne slavernij zijn migranten die onder valse voorwendselen 
naar Nederland zijn gehaald. Maar ook Nederlanders kunnen slachtoffer 
van uitbuiting worden. Wat kunt u als baliemedewerker doen?

WAT KUNT 
U DOEN?

STAPPENPLAN VOOR BALIEMEDEWERKERS



‘BENT U EEN COLLEGA VAN MENEER?’

STAP 1 Win tijd 
Loop bijvoorbeeld even naar het  
kopieerapparaat en bedenk wat u 
gaat doen. 

AAN BEGELEIDER

‘Hoe gaat het met de champignons/asperges/…?’

‘DRUKKE PERIODE?’ OF  
‘IS HET NU WEER WAT RUSTIGER?’

‘Wat is uw functie?’

AAN MOGELIJK SLACHTOFFER

‘KIJKT U ER NAAR UIT OM 
HIER TE WERKEN?’

‘WAAR KOMT U VANDAAN?’
‘Is dit uw paspoort?’

‘Heeft u uw slaapplek al 
gezien? Bevalt het u?’

STAP 2 ‘Maak contact 
Knoop een gesprek aan.
Handige vragen:

Aan de balie ziet u dagelijks veel verschillende mensen. U kunt in contact komen met een 
mogelijk slachtoffer van mensenhandel en/of met een werkgever die zijn werknemers 
uitbuit. Wat kunt u doen als u een mogelijk signaal van mensenhandel oppikt?



STAP 3 Kunt u het  
mogelijke slachtoffer  
alleen spreken? 
Doe dit dan. Vraag of de begeleider 
plaatsneemt in de wachtruimte.

STAP 4 Overleg met  
een collega  
Door hardop de signalen uit te 
spreken komt u vaak een stap verder: 
moet ik hier iets mee of niet? Blijf bij 
de feiten.

STAP 5 Mogelijk sprake  
van mensenhandel?
Volg de meldroute (z.o.z.)

Zelfs als u denkt:
IK HEB HET VAST NIET GOED GEZIEN….

Het is niet mijn taak om dit aan te kaarten…
Waar bemoei ik me mee…

MELDEN HEEFT GEEN ZIN, NIEMAND DOET HIER IETS MEE…
Aarzel niet, maar bespreek het!



Meldroute mensenhandel  

BINNEN UW GEMEENTE KUNT U VOOR MELDEN EN OVERLEG TERECHT BIJ: 

 

DAARNAAST:

Indien Acuut:  
Politie: 0900-8844  
(vragen naar AVIM Afdeling Vreemdelingenpolitie, 
Identificatie en Mensenhandel)

Anoniem:  
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Colofon
Dit product is voor u gemaakt door:  In samenwerking met:

Voor meer informatie: www.fairwork.nu Telefoon: 020 - 760 08 09

Met financiële steun van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vormgeving Studio Ann, www.annstudio.nl

Drukwerk Rijser Grafische Communicatie, www.rijser.nl


