
 

Vragenlijst slachtoffers criminele uitbuiting1 
Stel je komt in je werk in aanraking met mogelijke slachtoffers van criminele uitbuiting. Welke vragen 

kun je dan stellen om meer informatie te krijgen over de situatie waar het mogelijke slachtoffer zich in 

bevindt? Onderstaande lijst bestaat uit vragen die je mogelijk kunt stellen. Deze vragen kunnen je 

helpen om je onderbuikgevoel te duiden en om te bepalen of je een signaal wilt doorzetten. Deze lijst 

met vragen is niet limitatief. Afhankelijk van de situatie kunnen vragen worden 

weggelaten/toegevoegd. 

INTRODUCTIE 

Criminele uitbuiting is een lastig fenomeen. Op het moment van aantreffen weet je niet altijd of 

mensen slachtoffer of dader zijn. Vragen stellen kun je beter over laten aan de politie in verband met 

het toekennen van de cautie (de mededeling aan de verdachte dat hij of zij het recht heeft om te 

zwijgen). Maak voor jezelf wel een schets van de situatie rondom de personen die je aantreft. 

Waarschuw in het geval van het aantreffen van een hennepkwekerij, synthetisch drugslab of 

cocaïnewasserij, direct de politie door te bellen met 112 en geef aan dat je een vermoeden van 

criminele uitbuiting hebt. Meld een signaal van criminele uitbuiting altijd bij de aandachtsfunctionaris 

mensenhandel van je gemeente. 

VOOR JEZELF TE BEANTWOORDEN VRAGEN 

• Beschikken aangetroffen personen over eigen paspoort of identiteitsbewijs? 

• Staan zij ingeschreven op de plek waar zij verblijven? 

• Wie staan er nog meer ingeschreven op dit adres? 

• Welke indruk maken aangetroffen personen (bang, angstig, ziek)? 

• Zien aangetroffen personen er verzorgd uit? 

• Zijn zij vermoeid? 

• Hebben ze te eten/drinken? 

• Hebben ze bewegingsvrijheid? 

• Is er een vluchtroute? 

• Hoe zien de woon/werkomstandigheden er uit (verzorgd, gevaarlijk, vies)? 

VRAGEN DIE JE KUNT STELLEN AAN EEN MOGELIJK JONG SLACHTOFFER 

Veel van bovenstaande vragen zijn gericht op het in kaart brengen van de situatie en de locatie die je 

aantreft. Omdat criminele uitbuiting ook speelt bij jongeren, zijn onderstaande vragen iets meer gericht 

op een jongere doelgroep. Deze kun je gebruiken om een gesprek aan te knopen. Let er hierbij op dat 

het geen verhoor wordt. Ook deze vragen zijn bedoeld om jou te helpen een eventueel 

onderbuikgevoel van criminele uitbuiting verder te duiden. 

• Wat voor opleiding doe je? Ga je naar school? 

• Hoe gaat het op school? / Hoe gaat het met je opleiding? 

• Heb je een (bij)baantje? En zo ja, wat voor werk doe je? 

• Wat doe je in je vrije tijd? 

• Hoe gaat het thuis? 

• Heb je schulden of sta je in het krijt bij iemand? 

 

 

 
1 In samenwerking met en op basis van bronnen van SHOP en RIEC/LIEC. 


