
 

Vragenlijst slachtoffers seksuele uitbuiting1 
Stel je komt in je werk in aanraking met mogelijke slachtoffers van seksuele 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. Let erop dat het geen verhoor wordt. Wanneer een persoon strafrechtelijke 

informatie deelt op het gebied van seksuele uitbuiting, schakel dan de politie in, bij voorkeur AVIM. 

INTRODUCTIE 

Sekswerk en seksuele uitbuiting kunnen moeilijk zijn om over te praten. Slachtoffers hebben soms 

last van schaamte, angst en eenzaamheid, of zien zichzelf niet als slachtoffer. Houd in je 

vraagstelling rekening met het risico op victim blaming; leg de schuld van de situatie niet bij het 

slachtoffer. Neem de tijd voor het gesprek en geef emoties de ruimte zodat je vertrouwen kunt 

winnen. Benoem je zorgen, stel open vragen en durf door te vragen. Stel eerst makkelijke vragen en 

daarna pas vragen die gevoelig liggen. Een slachtoffer durft op locatie wellicht niet vrijuit te spreken. 

Wanneer je dit merkt, kun je de persoon uitnodigen om op een andere, veilige plek te praten. Het 

kan ook zijn dat een slachtoffer geen Nederlands of Engels spreekt. Zorg dan voor een neutrale tolk 

of gebruik de tolkentelefoon. De persoon wordt mogelijk al gedwongen. Zorg er daarom voor dat jij 

die persoon niet opnieuw dwingt om iets te doen of te beantwoorden.  

ALGEMENE VRAGEN 
De volgende vragen zijn belangrijk om mee te 
beginnen. Echte slachtoffers weten vaak niet 
waar ze zijn. Schakel de politie in als 
iemand niet weet waar diegene is: 

• Weet u in welk land u bent? 

• Weet u in welk dorp of stad of 
gemeente u zich bevindt? 

• Beschikt u over uw eigen paspoort? 

• Hoelang bent u in Nederland? 

• Hoe bent u naar Nederland gekomen? 

• Heeft iemand u daarbij geholpen? Zo 
ja wie?  

 
 

VRAGEN M.B.T. WERK 

• Hoe bent u aan dit werk gekomen? 

• Wilde u dit werk doen? En wilt u dit werk 
nog steeds doen? 

• Is het werk zoals u verwacht had? 

• Hoe komt u aan klanten? Wie heeft de 
(seks)advertentie gemaakt? 

• Moet u verantwoording afleggen aan 
iemand? 

• Hoeveel uren werkt u per week/per dag? 

• Hoe laat begint u met uw werk en hoe 
laat stopt u met werken? 

• Mag u zich ziekmelden/naar de dokter? 

• Mag u werk weigeren? 

• Wat zou er gebeuren als u besluit te 
stoppen met dit werk? 

• Wat kunt u doen als een klant agressief 
is of iets doet wat u niet wilt? 

• Wordt u onder druk gezet om dit werk uit 
te voeren? 
 

VRAGEN M.B.T. VERBLIJFSPLAATS 

• Op welk adres verblijft u? 

• Hoe bent u aan dit adres gekomen? 

• Hoe bent u aan dit werk gekomen? 

• Bent u op dit adres ingeschreven? Zo 
nee, waarom niet? 

• Wie is de huisbaas? 

• Van wie huurt u dit huis? 

• Met wie woont u samen?  

VRAGEN M.B.T. FINANCIËN 

• Wat doet u om geld te verdienen? 

• Ontvangt u geld voor dit werk? Zo ja, 
hoeveel? 

• Ontvangt u contante betalingen? 

• Moet u geld terugbetalen? 

• Heeft u schulden? 

• Doet u uw eigen boodschappen en wie 
betaalt deze? 

• Hoeveel huur betaalt u voor deze 
locatie/kamer? 

• Hoeveel huur betaalt u voor uw 
verblijfsplaats? 

 

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


