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Dankwoord
Onze dank gaat allereerst uit naar de negen mannen en vrouwen, allen voormalig cliënt van het pro-
gramma Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel, die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Zij 
hadden de moed om terug te kijken op een zware tijd: de periode waarin de verschrikkingen die tij-
dens hun uitbuiting plaats hadden gevonden nog recent waren en hun toekomstperspectief onzeker 
was. Zij bevonden zich in deze periode midden in hun verblijfsprocedure mensenhandel en kregen 
hierbij juridische ondersteuning van het Rode Kruis. Dankzij hun openheid en vertrouwen kunnen wij 
onze ondersteuning aan andere mensen in een vergelijkbare situatie verder verbeteren. 
Wij danken tevens de dertig advocaten, maatschappelijk werkers en Rode Kruis vrijwilligers die bere-
id waren hun input te geven in interviews.

Bijzonder erkentelijk zijn we voor de onmisbare hulp van Lucile de Kruijff, die zich vrijwillig als onder-
zoeker heeft ingezet tijdens de ontwikkel- en opstartfase van dit onderzoek.

De prachtige foto’s in dit rapport zijn van onze (voormalig) cliënten, genomen door fotograaf Ferry 
Knijn. 

Het programma Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel was de afgelopen tien jaar uitsluitend 
mogelijk door de financiële steun van diverse fondsen en subsidies en de belangeloze inzet van meer 
dan 150 Rode Kruis vrijwilligers. Wij zijn hen enorm dankbaar voor hun betrokkenheid.

Den Haag, oktober 2019

Marieke van den Berg, programmaleider 
Dianne Keur, coördinator 
Manon Martens, onderzoeksstagiair 
Nederlandse Rode Kruis 
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Voorwoord
Het Rode Kruis biedt mensen in nood passende hulp en is er voor iedereen die het ontbreekt aan ba-
sislevensbehoeften. Voor slachtoffers van mensenhandel zijn deze behoeften onder meer een veilige 
plek en toegang tot medische hulp. Echter, voor wie geen verblijfsvergunning heeft, is de toegang tot 
hulp en bescherming na de uitbuiting afhankelijk van de uitkomst van complexe verblijfsprocedures. 
Procedures die extra ingewikkeld zijn als je kampt met een taalbarrière en traumatische ervaringen. 
In 2009 startte het Rode Kruis daarom met het bieden van juridische ondersteuning aan slachtoffers 
van mensenhandel die geen duurzaam verblijfsrecht in Nederland hebben. Dit rapport laat zien dat 
de noodzaak voor deze hulpverlening tien jaar later niet minder is geworden.

In deze publicatie staat het perspectief van slachtoffers van mensenhandel centraal. In diepte-in-
terviews vertelden negen voormalig cliënten hoe zij de verblijfsprocedures en onze hulpverlening 
hebben ervaren. Ook spraken de onderzoekers dertig advocaten, hulpverleners en Rode Kruis vrijwil-
ligers over het belang van juridische ondersteuning.

Het lezen van dit rapport maakt mij boos dat dit soort dingen in ons land gebeuren, maar ook 
ontzettend trots op onze vrijwilligers. Hun gedrevenheid, kennis en inzet maakt een wezenlijk verschil 
voor de mensen die zij begeleiden. Het is geen gemakkelijke taak: onze cliënten bevinden zich in een 
kwetsbare positie en de belangen zijn groot. Dit is humanitaire hulpverlening ten top.

De uitkomsten vormen voor het Rode Kruis aanleiding om de hulpverlening aan slachtoffers van men-
senhandel verder te verbeteren en uit te bouwen. Door een stem te geven aan mannen en vrouwen 
die gedwongen uitbuiting meemaakten, willen we daarnaast bijdragen aan meer aandacht voor een 
slachtoffergerichte benadering in de landelijke aanpak van mensenhandel. De humanitaire noden 
van slachtoffers moeten hierin centraal staan, los van migratiestatus en de strafrechtelijke procedure. 
Ik hoop dat de inzichten die wij hebben opgedaan met dit onderzoek, ook voor u een waardevolle 
bijdrage kunnen vormen. 

Marieke van Schaik

Algemeen Directeur
Het Nederlandse Rode Kruis
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Introductie 
Het Nederlandse Rode Kruis biedt sinds tien jaar juridische ondersteuning aan buitenlandse slachtoffers1 van 
mensenhandel. Afgelopen jaar hebben wij onderzocht wat voormalig cliënten, advocaten, maatschappelijk 
werkers en onze eigen vrijwilligers van onze hulpverlening vinden en hoe wij deze verder kunnen verbeteren. 
Naar onze mening zijn de bevindingen ook relevant voor anderen die cliënten begeleiden tijdens de 
verblijfsprocedures mensenhandel. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek staan daarom samengevat 
in dit rapport. Allereerst beschrijven wij in dit hoofdstuk de algemene context waarbinnen wij ons werk doen.

Nederlandse Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is een humanitaire hulporganisatie die in 1867 is opgericht en deel 
uitmaakt van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-beweging. Overal ter wereld werkt het Rode 
Kruis vanuit dezelfde beginselen, waarvan menslievendheid, onpartijdigheid en neutraliteit de belangrijkste 
zijn. Wereldwijd verleent het Rode Kruis hulp aan mensen in nood, om menselijk lijden te voorkomen 
en verzachten. We richten ons hierbij op de mensen die het meest kwetsbaar zijn en hun toegang tot 
basisbehoeftes zoals voedsel, een veilige plek, informatie, en medische en psychologische hulp.

Slachtoffers van mensenhandel in Nederland
Mensenhandel is een ernstige schending van mensenrechten waarbij sprake is van dwang met het doel het 
slachtoffer (seksueel of anderszins) uit te buiten. Jaarlijks worden in Nederland rond de duizend mensen 
door CoMensha geregistreerd als mogelijk slachtoffer; het werkelijke aantal is een veelvoud. Tussen 2012 
en 2017 waren ongeveer één op de drie slachtoffers afkomstig uit Nederland, één op de drie uit EU-landen 
en één op de drie uit zogenoemde ‘derde-landen’. Het Rode Kruis zet zich met haar juridische ondersteuning 
specifiek in voor het versterken van de positie van deze laatste groep. Deze slachtoffers hebben veelal geen 
duurzaam verblijfsrecht in Nederland: een situatie die hen kwetsbaar maakte voor uitbuiting en die ook na 
slachtofferschap gevolgen heeft voor hun toegang tot hulp en bescherming. 
 
Uitleg juridische procedures mensenhandel 
Slachtoffers mensenhandel hebben recht op gespecialiseerde zorg en bescherming. Buitenlandse 
slachtoffers zonder verblijfsrecht krijgen op grond van de verblijfsregeling mensenhandel 
tijdelijk rechtmatig verblijf (B8/32) in Nederland zolang er een strafonderzoek loopt bij de 
politie of het OM. Als het tijdelijk verblijf wordt beëindigd, kan een slachtoffer een aanvraag 
indienen voor een verblijfsvergunning ‘humanitair niet-tijdelijk’ – ook wel ‘voortgezet verblijf’ – 
op grond van mensenhandel (B9/12). Om voor deze vergunning in aanmerking te komen moet:
1. vervolging zijn ingesteld waarbij mensenhandel onderdeel is van de tenlastelegging, óf 
2. het slachtoffer al drie jaar of langer in Nederland verblijven op basis van een tijdelijke verblijfsvergunning 

mensenhandel, óf 
3. aangetoond worden dat het slachtoffer Nederland niet kan verlaten wegens bijzondere individuele 

omstandigheden die rechtstreeks verband houden met mensenhandel. 

De B9/12 procedure is een reguliere procedure. Dit maakt dat er veel eisen gesteld worden aan de aanvrager. 
Zo dient de aanvrager een paspoort te overleggen. Veel slachtoffers mensenhandel beschikken niet of niet 
meer over deze documenten. Voor onderbouwing van de ‘bijzondere individuele omstandigheden’ geldt dat 
de bewijslast geheel bij het slachtoffer ligt. Hoe onderbouwing plaatsvindt is aan de aanvrager zelf. Er zijn tot 
op heden geen openbare werkinstructies van de IND die inzicht geven in de wijze waarop aannemelijkheid 
van het mensenhandelrelaas en de aanwezigheid van humanitaire gronden worden beoordeeld.

Juridische ondersteuning door het Rode Kruis
Het Rode Kruis biedt ondersteuning aan buitenlandse slachtoffers mensenhandel tijdens verblijfsrechtelijke 
procedures mensenhandel. Het doel van het programma Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel 
is tweeledig. Allereerst willen we dat slachtoffers mensenhandel hun rechten op hulp en bescherming 
optimaal kunnen benutten. Ten tweede hopen we bij te dragen aan zelfredzaamheid door cliënten actief 
te betrekken bij de juridische procedure. Deze twee doelen dragen samen bij aan het hoofddoel van het 
programma mensenhandel: het voorkomen en beperken van de gevolgen van mensenhandel bij migranten 
door verbeterde toegang tot hulp en bescherming. 

Het ondersteuningsprogramma startte in 2009 op initiatief van FairWork (destijds BLinN). Reden voor de start 
van het programma was de zorg dat slachtoffers onvoldoende ondersteuning ontvingen bij de verblijfsregeling 
mensenhandel. Ze werden geconfronteerd met complexe procedures en verplichtingen, waar zij door het 
(veelal) ontbreken van een netwerk, onzekere verblijfstatus en taalbarrière niet zelfstandig aan konden 
voldoen. De maatschappelijk werkers die hen begeleiden beschikten meestal niet over de zeer specialistische 
juridische kennis, en de advocaat had onvoldoende tijd om een cliënt intensief te begeleiden. 

Om slachtoffers beter in staat te stellen hun rechten te benutten, besloot het Rode Kruis om vrijwilligers op te 
leiden om één op één ondersteuning te bieden bij de verblijfsprocedures mensenhandel. De begeleiding van 
de vrijwilligers vindt plaats in nauw overleg met de cliënten, en omvat onder andere: uitleg van procedures, 
helpen bij het aanvragen van een paspoort, begeleiden naar afspraken met bijvoorbeeld de advocaat en 
het opstellen van een persoonlijke veiligheidsrapportage. De vrijwilligers werken vanuit verschillende teams 
in Nederland. Anno 2019 is het ondersteuningsprogramma actief in de regio Utrecht/Amersfoort, Drenthe, 
Groningen en Rotterdam. Sinds de start van het programma hebben we juridische ondersteuning verleend 
aan meer dan 200 cliënten uit 35 landen. 

Het onderzoek
Voor dit onderzoek spraken we negen voormalig cliënten, tien advocaten, tien maatschappelijk werkers en 
tien vrijwilligers. De cliënten die zijn geïnterviewd hebben minimaal één jaar begeleiding gehad van een 
Rode Kruis vrijwilliger tijdens de B8/3 procedure of minimaal een half jaar tijdens de (tijdsintensieve) B9/12 
procedure. De drie mannen en zes vrouwen hebben allen te maken gehad met seksuele uitbuiting. Ze komen 
uit zes verschillende landen in Afrika, Zuid-Amerika en Europa. 

1 In dit rapport spreken we voor de duidelijkheid over ‘slachtoffers (mensenhandel)’ en ‘cliënten’. We willen echter 
benadrukken dat cliënten niet alleen slachtoffers, maar ook ‘survivors’ zijn die bij onze ondersteuning zelf de regie in 
handen hebben. 
2 B8/3 en B9/12 verwijzen naar de betreffende hoofdstukken in de Vreemdelingencirculaire.

1

Legal empowerment 

Het Rode Kruis werkt volgens de methode van legal  
empowerment. Het doel hiervan is om mensen zoveel  
mogelijk in staat te stellen om zelf de regie te nemen over hun 
juridische procedure. 
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Belang van juridische ondersteuning 
tijdens verblijfsprocedures
Bij de start van het programma Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel gingen we er vanuit dat juridische 
ondersteuning bij het verblijfsrecht een welkome en noodzakelijke aanvulling was op het werk van de advocaat 
en de maatschappelijk werker. Onze aanname was dat deze ondersteuning personen beter in staat zou stellen 
te voldoen aan de eisen binnen de verblijfsprocedure, en dat herhaalde en laagdrempelige uitleg hen in staat 
zou stellen hun rechten en plichten beter te begrijpen. Deze aanname hebben we in dit onderzoek getoetst in 
interviews met de voormalig cliënten, advocaten, maatschappelijk werkers en vrijwilligers. 

Grip op de juridische procedure: de ervaring van 
voormalig cliënten

Complexiteit & taal 
Op de vraag hoe cliënten de verblijfsprocedure mensenhandel hebben ervaren, antwoordden zij dat deze 
‘heel ingewikkeld’ en ‘heel veel’ was. 

“De juridische procedure was erg ingewikkeld. Ik kon niet alles onthouden en ik vergat dingen 
snel.”

“Ik begreep het een beetje. Eerst heb je de B8 en dan de B9. Maar ik begrijp het ook weer niet 
heel erg. Daarom legden de vrijwilligers het uit. Ik heb ook een overzicht dat ze mij hebben 
gegeven. Maar nog steeds vond ik het wel verwarrend. Gelukkig had ik mensen die mij hierin 
konden leiden.”

Twee cliënten gaven aan dat zij in algemene zin het gevoel hadden onvoldoende controle te hebben over wat 
er gebeurde tijdens de juridische procedure. 

“De vrijwilliger heeft haar best gedaan om dingen goed uit te leggen en te vertellen hoe het 
werkt en wat ik moest doen. Ik heb wel het gevoel dat ik door de problemen met de taal en 
omdat ik vaak niet wist hoe het werkt, dat ik het gevoel heb dat ik zelf meer grip had willen 
hebben.”

De procedure is juridisch ingewikkeld, en de complexiteit wordt verder versterkt doordat veel cliënten de 
Nederlandse taal niet machtig zijn. Ook zijn zij onbekend met de Nederlandse wet- en regelgeving. Begeleiding 
hielp hen om meer grip te krijgen op de procedures. 

Psychosociale klachten 
Cliënten gaven ook aan psychisch niet in staat te zijn geweest zich voldoende in hun verblijfsrechtelijke 
proces te verdiepen. De periode waarin verblijfsrecht werd aangevraagd werd omschreven als ‘hectisch’ en 
‘helemaal niet goed’. Zij beschreven de periode als een moeilijke tijd die gepaard ging met veel stress. Met 
name de onzekerheid of zij al dan niet in Nederland konden blijven, had grote invloed op hun welzijn.

“De bedenktijd en de aangifte waren moeilijk. Mijn hele lichaam deed pijn. Die periode was 
heel moeilijk. Ik had nachtmerries en slapen was heel lastig. De herinneringen waren nog 
heel erg vers. Ik was altijd bang om naar buiten te gaan en die mensen weer tegen te komen.”

“Ik kon vaak niet slapen omdat ik niet wist of ik hier mocht blijven of terug moest gaan. Ik 
werd af en toe ook kletsnat wakker. Het was wintertijd en ik was echt nat. Volgens mij kwam 
dat door de zenuwen. Je wilt het niet weten.”

“In die periode heb je heel veel om over na te denken, over wat er gaat gebeuren. Je weet niet 
of je mag blijven. Er zijn allemaal uitdagingen. Je moet ervoor zorgen dat het je niet  breekt.”

Het ‘denken, denken, denken’ werd vaak genoemd. Voorbeelden van vragen die maanden- of zelfs jarenlang 
onbeantwoord door het hoofd van cliënten gingen: “Wat als ze me terugsturen naar dat leven in Italië? 
Hoe gaat de toekomst eruit zien, voor mij maar vooral voor mijn kinderen? Wanneer kan ik weer vrij en 
onafhankelijk zijn? Hoe ga ik mijn leven weer oppakken?” 

Vanwege deze grote onzekerheid hadden veel cliënten te maken met slaap-problemen. Daarnaast spreken 
cliënten over fysieke pijn, waaronder pijn op de borst, en geheugenproblemen. Als gevolg hielden sommigen 
geen ruimte over in hun hoofd voor de taaie juridische procedures. Ze vonden het lastig zich te concentreren 
op het aanleveren van de nodige documenten en het voldoen aan overige juridische eisen. Een enkele cliënt 
gaf zelfs aan hulp ‘met alles’ nodig te hebben gehad omdat ze zich in die periode psychisch niet goed voelde. 

“Ik was gewoon in de war. Ik was echt in de war. Mijn begeleidster heeft het mij wel uitgelegd. 
Dan zit dat wel in mijn hoofd maar dan ben ik het zo weer vergeten. Ik had het echt heel 
moeilijk. In de zin van ik onthield dingen niet echt.”

Gebrek aan vertrouwen 
Verschillende cliënten gaven aan moeite te hebben gehad om politie, advocaat en/of maatschappelijk 
werkers in vertrouwen te nemen. Hierdoor twijfelden cliënten om aangifte te doen en konden zij niet altijd 
hun hele verhaal over de uitbuiting kwijt. Ook voelden zij zich soms niet voldoende op hun gemak om 
volledige openheid te geven aan de IND over de redenen waarom zij niet konden terugkeren naar hun land 
van herkomst.

“[Je verhaal vertellen] is iets dat je echt moet doen. De eerste keer was het heel moeilijk. 
Heel moeilijk. Ik kon niet echt denken en had nachtmerries. Het was heel moeilijk om alles 
te vertellen. Ik heb geprobeerd alles te vertellen. Ik antwoorde alleen de vragen die zij mij 
vroegen. Later herinnerde ik me dingen waar ze niet naar hadden gevraagd.”

Het gebrek aan vertrouwen was voor één cliënt zo groot dat zij te bang was om naar buiten te gaan. Zij 
gaf aan nooit ergens alleen naartoe te durven. Dit was belemmerend, omdat zij voor haar procedures 
bepaalde instanties moest bezoeken. Een andere cliënt vertelt over het moment dat hij naar het consulaat in 
Amsterdam moest om een paspoort aan te vragen. Hoewel hij wel zelfstandig naar buiten durfde had ook hij 
hier ‘echt hulp bij nodig’:

“Ik had het niet alleen gered om naar Amsterdam te gaan. Dat zou ik echt niet redden. Er 
was bijvoorbeeld ook een andere jongen die een afspraak had en die helemaal niet wist waar 
Amsterdam was. Hij had echt een begeleider nodig, zoals ik mijn vrijwilliger had zeg maar. Ik 
ben echt blij dat de vrijwilliger mij heeft geholpen.”

§2.1

2

Portret Safiya*
“Hoe zal het zijn als ik terug zou gaan? Kan ik dan nog bij mijn familie wonen? Kan ik dan bij mijn zoon zijn? 
Misschien word ik vermoord. Ik bracht mijn familie in de problemen. Het is moeilijk. Ik weet niet wat er gaat 
komen. Ik weet niet wat morgen met zich mee brengt. Ik mag niks doen. Ik mag niet werken. Ik hoop dat het 
op een dag beter wordt.”

Safiya komt uit Oost-Afrika. Ze trouwde en kreeg een zoon. Toen duidelijk werd dat zij op vrouwen viel, moest 
zij noodgedwongen vluchten. Haar zoontje bleef achter bij haar ex-man. Een aantal jaar geleden kwam zij in 
Nederland terecht. Hier werd zij gedwongen te werken in de prostitutie. Uiteindelijk wist zij te ontsnappen 
en deed zij aangifte van mensenhandel. Op dit moment verblijft zij in een asielzoekerscentrum waar zij in 
afwachting is van haar procedure. Ze voelt zich vaak alleen en hoopt op een dag terug te keren naar haar 
geboorteland. Dat is nu niet mogelijk. Teruggaan betekent haar leven riskeren. Ook haar zus wordt bedreigd 
door mannen die willen weten waar ze is. 
* Alle cliëntnamen in dit rapport zijn gefingeerd 
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Persoonlijke omstandigheden 
Bovenstaande factoren kwamen in alle interviews met de cliënten in meer of mindere mate naar voren als 
elementen die de procedure bemoeilijkten. Daarnaast hadden ook individuele, persoonlijke omstandigheden 
invloed op de zwaarte van de procedure. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opleidingsniveau, sociaal-
maatschappelijke achtergrond en karakter. Ook de huidige leefsituatie van de cliënt was van invloed. Het 
hebben van kinderen (hier of in land van herkomst), zwangerschap, ziekte: het zijn allen voorbeelden van 
privésituaties die de beleving van de procedures beïnvloeden. 

“Ik ben een moeder en ik had drie kinderen die ik heel erg mistte. Dat was heel moeilijk.”

“Ik heb een zware juridische procedure gehad en het feit dat het ook niet goed ging met mijn 
gezondheid maakte het nog zwaarder. Ik had te maken met de juridische procedure, met mijn 
ziekte, met mijn papieren, met alles. Alles was heel erg zwaar.”

Grip op de juridische procedure: het perspectief van advocaten, 
maatschappelijk werkers en vrijwilligers 

Advocaten, maatschappelijk werkers en vrijwilligers noemden vergelijkbare factoren die slachtoffers 
mensenhandel kunnen belemmeren de verblijfsprocedure(s) goed te benutten. Met name taalproblemen en 
het gebrek aan kennis over het Nederlandse rechtssysteem maakt volgens respondenten dat het ‘noodzakelijk, 
‘essentieel’ en ‘onmisbaar’ is dat slachtoffers juridisch aanvullend worden begeleid. 

“Het zijn mensen die vaak geen idee hebben waar ze gerechtelijk staan, waar ze recht op 
hebben en wat er op hun afkomt. Het is een combinatie van super kwetsbaar zijn en te maken 
hebben met hele ingewikkelde zaken.” – Maatschappelijk werker 

“[De procedure] is best moeilijk uit te leggen omdat cliënten soms analfabeet zijn, 
lichtverstandelijk beperkt zijn, of de taal niet machtig zijn.” – Maatschappelijk werker 

Respondenten bevestigen dat de verblijfsprocedures mensenhandel veel vragen van de cliënten. Zo moeten 
zij een paspoort hebben, de aannemelijkheid van hun verhaal onderbouwen, en beargumenteren waarom zij 
niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Dit lukt niet iedereen op eigen houtje. 

“Het is een kwetsbare groep en ze vinden het vaak lastig om dat soort dingen te regelen en 
ze zijn natuurlijk de taal onvoldoende machtig. Asielzoekers zitten in eenzelfde soort situatie, 
maar van hen wordt niet verlangd om met identiteitsdocumenten te komen. Dat is geen 
noodzaak. In deze procedure is dat gewoon een juridische must. Dat maakt waarom extra 
begeleiding voor deze doelgroep juist zo nodig is.” – Advocaat

Daarnaast benoemde een grote meerderheid van de respondenten het effect van de onzekere 
verblijfsrechtelijke procedures op de psychische gesteldheid van cliënten. 

“Wat ik heb ervaren is dat ze zich vrij verloren voelen in het proces. Het overkomt ze. Ze 
worden in de mangel van de IND, de B8, de B9, asiel gegooid. Ze kiezen er een soort van voor 
maar toch eigenlijk ook weer niet. […] Als wij het dan uit konden leggen had ik wel het idee 
dat het een soort van rust bood, ook al zou de uitkomst niet positief zijn. Dan wisten ze waar 
ze aan toe waren, wat ze konden verwachten, of ze actie konden ondernemen of dat ze alleen 
maar hoefden af te wachten.” – Vrijwilliger OSM

Het nut van juridische begeleiding: cliënten, advocaten & 
maatschappelijk werkers 

Cliënten gaven aan dat een vorm van juridische ondersteuning noodzakelijk was om ten minste een 
basisbegrip te krijgen van wat er zich afspeelde. Zij noemden dat het heel belangrijk voor hen was om te 
begrijpen wat er gaande was: “natuurlijk was het belangrijk om het te begrijpen, want het gaat over mij – dus 
ja”, vertelt een voormalig cliënt. Een ander geeft aan dat “no one wants to be in the air, je wilt altijd weten 
wat er gebeurt”. Een van de cliënten gaf aan dat slachtoffers die momenteel geen begeleiding krijgen tijdens 
de verblijfsrechtelijke procedure, dit wel zouden moeten krijgen. Hij benadrukt dat ze ‘echt steun moeten 
hebben’ en dat begeleiding ‘echt nodig is’. 

Cliënten beseften goed dat het om hun eigen toekomst ging en wilden weten hoe ze konden meehelpen. Het 
zelf kunnen oppakken van taken geeft hen ook een gevoel van controle en draagt bij aan hun zelfredzaamheid. 

“De vrijwilliger heeft me geholpen met het aanvragen van het paspoort in Amsterdam, maar 
ik moest hem zelf gaan halen. Dat heb ik zelf gedaan. Ik was blij in de zin van ik heb het 
gedaan. Ik wil hier blijven en het zijn mijn dingen die ik zelf moet regelen.”

Mensen in de verblijfsprocedures vinden het belangrijk om te weten wat zij kunnen verwachten. Vrijwel alle 
cliënten gaven aan dat, wanneer zij hun procedure niet begrepen, zij contact zochten met hun advocaat, 
maatschappelijk werker of Rode Kruis vrijwilliger.

“Ik ben blij dat ik de bedenktijd had. Die tijd heeft me geholpen. Ik had mensen van [de 
opvanglocatie] om mee te praten dus dat hielp heel erg. Ze waren daar altijd, elke dag. En ik 
had de vrijwilliger. De uitkomst van de IND was een goed moment, maar het proces ernaar 
toe was helemaal niet goed. Ik had veel stress. Ik kon niemand vertrouwen. Gelukkig had ik 
mensen om mee te praten.”

De advocaten en maatschappelijk werkers beaamden de toegevoegde waarde van juridische begeleiding aan 
slachtoffers mensenhandel. Dit kan hen helpen te voldoen aan de vereisten binnen de verblijfsprocedures 
mensenhandel. 

“[Juridische ondersteuning] is belangrijk omdat er praktische dingen zijn waar ze tegenaan 
lopen die niet zozeer op het bordje van de advocaat liggen, maar die wel van belang zijn. 
Die dingen zijn vaak tijdintensief en vergen veel persoonlijk contact. Vaak gaat het om de 
ondersteuning bij het indienen van een aanvraag voortgezet verblijf. Bijvoorbeeld voor het 
verkrijgen van identiteitsdocumenten, maar ook het opstellen van veiligheidsrapportages.” 
– Advocaat

“Tijdens de juridische fase vanaf B8 naar eventueel B9 is het eigenlijk onmisbaar. Ik denk dat 
er bij [cliënten] veel onwetendheid bestaat over hun rechten en mogelijkheden. Vanwege 
de taal zijn ze minder goed in staat dit uit te zoeken. Daarnaast hebben ze vaak ook veel 
meegemaakt en hebben ze daardoor de energie niet om hier echt over na te denken.” – 
Maatschappelijk werker

Kortom 
De ervaringen van cliënten en de perspectieven van de andere respondenten bevestigen het beeld dat 
verschillende obstakels de toegang tot het verblijfsrecht voor slachtoffers mensenhandel bemoeilijken. 
Daarnaast wordt de onzekerheid die gepaard gaat met de verblijfsprocedures door slachtoffers als bijzonder 
zwaar ervaren. Juridische ondersteuning in de vorm van uitleg, herhaling en het bieden van handvatten stelt 
slachtoffers in staat om meer grip te krijgen op de verblijfsprocedures en hier beter invulling aan te geven. 

§2.2

§2.3
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Evaluatie juridische ondersteuning van het Rode Kruis 
Met het programma Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel biedt het Rode Kruis een vorm van juridische 
ondersteuning. Het hoofddoel is om cliënten hun verblijfsrecht optimaal te laten benutten door ze in staat 
te stellen hun aanvraag goed voor te bereiden. Om dit te kunnen bereiken is het van belang de hiervoor 
genoemde obstakels waar mogelijk te overbruggen. Daarnaast tracht het Rode Kruis bij te dragen aan de 
legal empowerment van slachtoffers door hen actief te betrekken bij de procedures. Dit hoofdstuk toetst in 
hoeverre we deze doelen bereiken.

Evaluatie Rode Kruis: voormalig cliënten

Algemene bevindingen 
Tijdens de diepte-interviews met cliënten is uitvoerig teruggeblikt op de periode waarin zij juridische 
ondersteuning ontvingen van één of meerdere Rode Kruis vrijwilliger(s). Alle bevraagde cliënten hebben 
de ondersteuning als zeer positief ervaren. Zo vertelden ze dat de vrijwilliger ‘echt heeft geholpen’, ‘veel 
heeft gedaan’ en dat de ondersteuning ‘heel nuttig’ was. Volgens cliënten hielpen vrijwilligers met name 
met het uitleggen van procedures, het vertalen en uitleggen van brieven, het bezoeken van de advocaat 
of de IND, het verkrijgen van een paspoort of geboortecertificaat, en het opstellen van een persoonlijke 
veiligheidsrapportage. Door cliënten wegwijs te maken binnen de juridische procedures wisten zij beter wat 
te verwachten.

“Het zou heel moeilijk zijn geweest als de vrijwilliger er niet was. Ik zou bij wijze van spreken 
een blind persoon zijn geweest die haar weg probeert te vinden naar de wc.”

“Je moet jezelf kunnen voorbereiden op het negatieve en het positieve. [De vrijwilligers] 
hielpen mij dat te begrijpen. Het is heel belangrijk dat je weet hoe diep het water is voor je 
in een rivier springt.”

Juridische kennis van de vrijwilliger 
Naast de begeleiding van de advocaat en maatschappelijk werker, gaven cliënten aan het waardevol te 
vinden dat vrijwilligers gespecialiseerde begeleiding boden. Als zij vragen hadden konden zij bij het Rode 
Kruis terecht. Voor sommige cliënten was het contact met de advocaat of maatschappelijk werker minder 
vanzelfsprekend vanwege afstand, tijdgebrek of taalbarrière.

“Als de advocaat met mij praatte en ik snapte het niet dan was zij er om me te ondersteunen. 
Ik weet nog dat de advocaat vroeg ‘ben je er wel bij?’. Gelukkig dat de vrijwilliger het gesprek 
door kon geven aan mijn begeleidster want ik had niks meer in m’n hoofd.”

Betrokkenheid bij de procedure 
Cliënten gaven aan dat zij voldoende regie in handen konden houden tijdens het samenwerken met de 
vrijwilliger. Ze voelden zich betrokken en beslissingen werden niet zonder hun goedkeuring gemaakt. 

“Nee, de vrijwilliger heeft nooit iets gedaan waar ik het niet mee eens was. Zij stelde voor ‘kan 
ik ...’, ‘mag ik …’ of ik vroeg aan haar van wil je dit of dat. Dus dat ging vanuit allebei.”

De mate waarin een cliënt betrokken werd verschilde. Dit varieerde van cliënten die min of meer de volledige 
controle op zich namen en zelfstandig aan juridische eisen werkten tot aan cliënten die alles in samenwerking 
met hun vrijwilliger deden. In beide gevallen voldeed de samenwerking aan de wensen en verwachtingen. 

Laagdrempelig & vrijwillig 
De Rode Kruis vrijwilligers werden als laagdrempelig aanspreekpunt gezien. Cliënten gaven aan zich erg 
op hun gemak te hebben gevoeld bij hun vrijwilliger en over de tijd een goede band met ze te hebben 
opgebouwd. Soms werden vrijwilligers omschreven als een vriend/vriendin of zus/broer. Het opbouwen van 
een vertrouwensband lijkt ten goede te komen aan de opbouw van een sterke juridische zaak. Wanneer 
cliënten zich op hun gemak voelen, zijn zij meer bereid om informatie te delen.

3
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“Soms voel je je met bepaalde mensen vrijer om te praten. Ik moet me op m’n gemak voelen. 
Met de Rode Kruis vrijwilligers had ik een goede band. […] Ik moest met mensen praten die 
mij konden helpen. Daar geloof ik nog steeds in. Mensen die mij vertelden dat het nog niet 
voorbij was. Ze gaven mij hoop.”

De meeste cliënten waren zich ervan bewust dat hun maatje van het Rode Kruis op vrijwillige basis werkt. Dit 
vrijwillige aspect werd zeer gewaardeerd. Voor drie cliënten was niet duidelijk dat de vrijwilliger onbetaald 
werk deed.

“Er is een verschil tussen iets doen omdat je het leuk vindt en iets doen omdat het je werk is. 
Ik denk echt dat mijn vrijwilliger dit deed omdat hij het leuk vond wat hij deed. Als hij het voor 
geld deed zou het anders zijn geweest.”

“Ze krijgen niet betaald? Wow. Ze was zo aardig. Ze moet echt betaald krijgen, want ze deed 
echt haar best. Ze was echt goed. Als ik haar had kunnen betalen had ik dat gedaan.”

Bijzondere betrokkenheid van vrijwilligers 
In de interviews werden door alle voormalig cliënten ook momenten aangehaald die buiten de juridische 
ondersteuning van de Rode Kruis vrijwilligers vielen. Zo werd onder meer gerefereerd aan de psychosociale 
ondersteuning van cliënten door het bieden van een luisterend oor. “Met de vrijwilliger kon ik praten en 
daardoor mijn pijn verzachten”, vertelt een cliënt, “dat hielp mij veel in die tijd.” Andere voorbeelden 
van dergelijke ondersteuning zijn: een cliënt die hulp kreeg van haar vrijwilliger bij het vinden van LHBTI-
organisaties om haar netwerk te verbreden; een cliënt die hulp kreeg van haar vrijwilliger bij het gebruiken 
van Skype om in contact te komen met haar zus en zoon; een cliënt die bezoek kreeg van haar vrijwilliger toen 
ze in het ziekenhuis lag; en een vrijwilliger die aanwezig was bij de bruiloft van haar cliënt. Deze momenten 
van aanvullende begeleiding worden door zeven van de negen cliënten benoemd als ‘meest bijzonder’ of 
‘meest waardevol’. De intensieve één op één begeleiding maakt dat vrijwilligers in de positie zijn dergelijke 
extra activiteiten op te pakken als dit uitkomt. 

Ondersteuning na afronding 
Wanneer de verblijfsprocedure mensenhandel eindigt, stopt ook de onder-steuning van het Rode Kruis. 
In de interviews vroegen wij de voormalig cliënten hoe het nu met hun ging, en of zij nog aanvullende 
ondersteuningsbehoeften hadden. 

Ten tijde van de interviews hadden zeven cliënten een verblijfsvergunning ontvangen op grond van 
mensenhandel B9/12 (drie), asiel (drie), of verblijf bij partner (één). Twee waren nog in afwachting van 
de uitkomst van hun asielprocedure. Het is niet geheel verrassend dat het welbevinden dat de cliënten 
rapporteerden direct gekoppeld bleek aan het hebben van een verblijfsvergunning. Eveneens hing bij vrijwel 
alle cliënten de behoefte aan aanvullende ondersteuning af van hun verblijfsstatus. 

De cliënten die in het bezit zijn van een vergunning gaven aan zichzelf goed te kunnen redden met de 
beschikbare hulpverlening.

“Ik voelde me alsof ik eindelijk mijn leven kon beginnen. Opluchting. Voordat je je vergunning 
hebt staat je leven op pauze. Je kunt niks doen. Je kunt niet naar school, je kunt niet werken. 
Het maakt je gek als je denkt wat je had en wat je nu hebt. […] Opeens waren mijn ogen 
weer open. Ik moest dit doen, en dat doen. Mijn leven kon weer opnieuw beginnen. Het was 
geweldig.”

Momenteel richten deze voormalig cliënten zich onder meer op het afmaken van een studie, het vinden van 
werk, het opvoeden van kinderen, het leren van de Nederlandse taal, het slagen voor het inburgeringsexamen, 
en het opbouwen van een sociaal netwerk. Nu de grootste stress weg is, is ondersteuning minder of niet meer 
nodig. “Dat is nu allemaal gelukt, dus ik volg op dit moment gewoon mijn pad”, vertelt een voormalig cliënt. Een 
aantal van hen wordt op dit moment nog ondersteund bij het invullen van onder andere belastingaanvragen, 
het vinden van huisvesting, en het verkrijgen van een uitkering. Deze ondersteuning ontvangen zij van 
organisaties en instanties (o.a. de gemeente en het Leger des Heils), het buurtteam, of vrienden. Bijna alle 
respondenten geven aan momenteel geen behoefte te hebben aan aanvullende ondersteuning. 

Dit bleek anders voor de twee cliënten die nog in de asielprocedure zitten. Zij gaven aan zich nog steeds in een 
zware en onzekere situatie te bevinden, mede doordat er voor hen minder hulp toegankelijk is.

“Wanneer je in de asielprocedure zit denk je over veel dingen na. Vooral omdat je niet weet 
waar je heen gaat. Je weet niet hoe het eruit gaat zien. Je weet het niet. Krijg ik asiel hier, of 
niet? Hoe ga ik verder met mijn leven? Ik heb twee kinderen… Daar denk ik altijd over na. 
Het denken verdubbelde toen ik de asielprocedure in ging. Het nam toe. Ik wacht nog steeds 
op de uitkomst. Soms voel ik pijn op m’n borst. Ik weet niet hoe het besluit eruit gaat zien. 
Het is niet makkelijk om hier te zijn. Ik wil een onafhankelijke vrouw zijn. Ik wil vrij zijn net als 
iedereen.”

“Ik wacht op de uitkomst van de IND. Als het positief is heb ik niet echt hulp nodig. Alleen als 
de uitkomst negatief is.”

Voor alle cliënten die na afloop van de verblijfsregeling mensenhandel de asielprocedure zijn ingegaan, gold 
dat dit gepaard ging met een nieuwe behoefte aan juridische ondersteuning. Deze behoefte werd grotendeels 
beantwoord door de (nieuwe) advocaat en VluchtelingenWerk. Op het moment dat cliënten net in Ter Apel 
aankomen lijken zij de grootste behoefte aan begeleiding te hebben. 

“Ter Apel was een hele zware periode voor mij. Ik kende de weg niet, ik wist niet waar het 
station was, waar de bushalte was. Ik wist niet waar ik heen moest gaan. Ik wist niet waar ik 
moest zijn. Het zou wel fijn zijn geweest als er iemand was geweest die mij op dat moment 
had kunnen helpen, begeleiden, sturen en ondersteunen. Dat is heel hard nodig.”

Eén groep is niet in dit onderzoek meegenomen: slachtoffers mensenhandel die er niet in geslaagd zijn een 
verblijfsvergunning te bemachtigen en die nu mogelijk ongedocumenteerd in Nederland verblijven.  Het ligt 
in de rede dat juist deze groep een grote ondersteuningsbehoefte heeft, op een breder gebied dan enkel 
juridisch. Het Rode Kruis is momenteel bezig te onderzoeken welke hulp wij – in aanvulling op reeds bestaande 
hulpverlening – kunnen bieden aan ongedocumenteerde migranten. In de ontwikkeling van dit programma 
wordt specifieke aandacht besteed aan (mogelijke) slachtoffers mensenhandel.

Portret Amanda
Amanda is een tiener als ze wordt aangerand in haar dorp in Latijns-Amerika. Haar ouders zijn boos. Ze geven 
Amanda de schuld en dwingen haar te trouwen met de man die haar aanrandde. Radeloos gaat ze naar een 
vriendin. Via via komt ze in contact met een aardige man, Carlo. Hij stelt haar gerust en belooft haar een 
betere toekomst. Amanda vertrouwt hem. Als hij voorstelt om naar Nederland te gaan, gaat ze met hem mee. 
Het leek haar enige optie. 
Eenmaal in Nederland lijkt Carlo een ander persoon. Er komen mannen langs waar zij seks mee moet hebben. 
Als zij dit niet doet wordt zij gestraft en krijgt zij geen eten. Na een verschrikkelijke tijd ontsnapt Amanda. 
Ze doet aangifte van mensenhandel bij de politie. Omdat Amanda te weinig informatie heeft, wordt het 
opsporingsonderzoek stopgezet en vervalt Amanda’s verblijfsrecht. Om voortgezet verblijf aan te vragen, 
heeft ze een paspoort nodig. Ook moet zij aantonen dat ze daadwerkelijk slachtoffer van mensenhandel is, 
en dat het niet veilig is om terug te keren naar haar geboorteland. Na een zware periode volgt de verlossende 
beslissing van de IND: Amanda krijgt een verblijfsvergunning voor vijf jaar op grond van mensenhandel.
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Evaluatie Rode Kruis: advocaten, maatschappelijk werkers en vrijwilligers

Algemene bevindingen 
Maatschappelijk werkers en advocaten kijken over het algemeen positief naar de juridische ondersteuning 
van het Rode Kruis. Het werk wordt beschreven als ‘heel waardevol’, ‘kundig’ en ‘noodzakelijk’. De kracht van 
de Rode Kruis vrijwilligers en daarmee de ondersteuning ligt met name in de combinatie van juridische kennis 
en beschikbaarheid voor individuele begeleiding. 

“Bij specifiek mensenhandelzaken komt het heel goed uit omdat er zoveel bij komt kijken. Het 
zijn vaak lange trajecten en dan is het gewoon heel nuttig om iemand te hebben die langere 
tijd betrokken is, die van wanten weet, inhoudelijk goed is, en praktisch goed.” – Advocaat

“Met name het stukje geduld, de individuele aandacht die cliënten krijgen en dat ze veel 
kunnen uitleggen. Het Rode Kruis heeft veel meer tijd dan een advocaat en kunnen met 
cliënten gaan zitten en hun de juiste stappen uitleggen.” – Maatschappelijk werker

“Mijn ervaring is dat het enorm helpt dat er mensen van het Rode Kruis betrokken zijn, 
beschikbaar zijn en die vaak opnieuw uitleggen hoe het ook alweer zat, wat er wordt verwacht 
en wat de volgende stap is. Voor mij is het heel goed mogelijk om al die uitleg te geven, maar 
het is lastig om dat vaak te herhalen of telkens beschikbaar te zijn. Ik merk dat slachtoffers 
vaak moeite hebben om informatie in één keer goed tot zich te nemen. De kwetsbaarheid van 
slachtoffers mensenhandel op zichzelf genomen maakt dat die begeleiding extra belangrijk 
wordt.” – Advocaat

“De meerwaarde is denk ik vooral dat je een steun in de rug bent voor cliënten en dat je een 
extra luisterend oor bent. Dat ze niet alleen op zichzelf hoeven te rekenen als ze iets niet 
begrijpen maar dat ook vragen kunnen stellen aan de vrijwilliger. Dus dat je een extra soort 
van steun bent om dingen uit te leggen, al moet je dat vier keer doen.” – Vrijwilliger Rode 
Kruis

Juridische meerwaarde 
Meerdere maatschappelijk werkers en advocaten noemden dat de juridische begeleiding vanuit het Rode 
Kruis volgens hen bijdraagt aan een betere onderbouwing van een aanvraag niet-tijdelijk humanitair op 
grond van mensenhandel. De aanvraag wordt volgens hen versterkt door het bieden van ondersteuning bij 
het verkrijgen en verzamelen van (identiteits-)documenten en het opstellen van veiligheidsrapportages. De 
aanvullende ondersteuning helpt de cliënt bij het onderbouwen van de aanvraag. Vrijwilligers vonden het over 
het algemeen lastig om te speculeren over de bijdrage die zij hebben geleverd aan de uiteindelijke uitkomst 
van de juridische procedure. Zij zien zichzelf vooral als ondersteunend aan advocaten en maatschappelijk 
werkers. 

“De meerwaarde is vooral de meer praktische ondersteuning voor bij juridische zaken. Je 
moet natuurlijk allerlei feitelijke informatie boven water krijgen in een individuele situatie 
om de IND ervan te overtuigen dat deze persoon niet kan terugkeren. Ik zie het als mijn taak 
om dat juridisch goed te onderbouwen en het Rode Kruis kan daarvoor allerlei individuele 
informatie boven water krijgen en de individuele situatie in het land van herkomst in beeld 
brengen.” – Advocaat 

“Dat vind ik heel lastig. Zij heeft wel haar eigen papieren geregeld, maar dit wilde ze eerst 
beslist niet doen. Dus ik denk dat ik haar wel duidelijk heb gemaakt hoe belangrijk het was 
dat ze dat ging doen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is geweest dat zij uiteindelijk alsnog 
een geboortecertificaat heeft geregeld. Ik denk dat als ik er niet was geweest dat ze het niet 
had gedaan.” – Vrijwilliger Rode Kruis

“Wat ik tot nu toe heb ervaren is dat het Rode Kruis die dingen doet die andere organisaties 
niet doen, dingen die volgens mij anders tussen wal en schip komen te liggen. Vorig jaar 
begeleidde ik bijvoorbeeld een cliënt die een B8 vergunning had verkregen. De vrijwilliger 

§3.2 van het Rode Kruis ging steeds heel uitgebreid aan tafel zitten met haar om te kijken wat zij 
nodig had voor de B9. De pogingen die zij deed om aan paspoortinspanningen en vereisten te 
voldoen, leidden in dit geval tot het verkrijgen van de vergunning. Toen dacht ik: wauw, als zij 
dat niet had gedaan, wie had dat dan gedaan?” – Maatschappelijk werker

Kennis over gedrag en psychosociale hulp
Het merendeel van de slachtoffers mensenhandel kampt met psychosociale problematiek. Om Rode Kruis 
vrijwilligers hierop voor te bereiden, worden zij onder andere getraind in communicatievaardigheden en de 
invloed van post-traumatische stress stoornis. Dat een bepaalde mate van kennis over gedrag en psychosociaal 
welzijn belangrijk is, werd in de interviews met maatschappelijk werkers bevestigd. Enkele respondenten 
gaven aan dat het goed zou zijn als hier nog meer aandacht voor zou komen.

“Ik weet niet wat voor training ze krijgen, maar als dat vooral gericht is op het juridische dan 
mis je natuurlijk het sociale stuk ervan, de impact die het heeft op vrouwen. Dat kan gaan over 
PTSS, maar ook over stress, over IQ, over de onzekerheid of ze in Nederland mogen blijven, 
of dat mensen gewoon in eigen land dat papierwerk niet gewend zijn.” – Maatschappelijk 
werker

Communicatie & afstemming 
De taken die vrijwilligers oppakken kunnen per cliënt verschillen, afhankelijk van de taakverdeling met de 
maatschappelijk werker en de advocaat. Het is erg belangrijk dat er een goede afstemming is van taken en 
verantwoordelijkheden. Dit komt ook duidelijk naar voren in de interviews met de verschillende respondenten.

“Afstemming van taken is een dingetje dat in een intakegesprek wat meer aan de kaart 
gebracht mag worden. Ik loop ook weleens in de weg van een vrijwilliger. Dus afstemming 
over wie contact onderhoudt en waar ik een vraag neerleg, bij de advocaat of het Rode Kruis.” 
– Maatschappelijk werker

“Ik vind het een bezwaar dat het mijn werklast soms vergroot. Maar ik vind het eigenlijk 
belangrijker wat cliënten vinden. Het doel is natuurlijk dat het voor de cliënten prettig is 
en dat zij er iets aan hebben. In principe vind ik het prima, maar goede afstemming is heel 
belangrijk.” – Advocaat 

Kortom
De juridische begeleiding wordt als positief ervaren door de respondenten. In de interviews werd meerdere 
keren verzocht het werk in de toekomst vooral voort te zetten: een mooi compliment. De afronding van onze 
ondersteuning kwam voor de meeste cliënten op een passend moment. Als kanttekening nemen we mee 
dat we goed moeten blijven letten op de afstemming tussen cliënt, vrijwilliger, advocaat en maatschappelijk 
werker. Ook is het van belang om in de training van vrijwilligers voldoende aandacht te besteden aan kennis 
over psychosociale problematiek bij cliënten.

Portret Kingsley
Vanwege zijn seksuele geaardheid wordt Kingsley op 16-jarige leeftijd verstoten door zijn familie. Hij moet 
noodgedwongen vluchten uit West-Afrika. Een mensenhandelaar met de Nederlandse nationaliteit helpt 
hem naar Europa te komen. Hij vertelt hem dat hij in Europa met zijn muziek geld kan verdienen en zo de 
kosten van de reis aan hem kan terugbetalen. Eenmaal in Europa blijkt hij gelogen te hebben en wordt hij 
gedwongen in de prostitutie te werken. 
In Nederland doet Kingsley aangifte van mensenhandel. Om verblijfsrecht op grond van mensenhandel 
te verkrijgen heeft Kingsley een identiteitsdocument nodig. Zijn familie in zijn thuisland wil hem hier 
niet bij helpen. Daarnaast werkt een familielid in het ziekenhuis waar hij geboren is. Het opvragen van 
een geboortecertificaat is daarom niet mogelijk. In overleg met de advocaat wordt uiteindelijk besloten 
verblijfsrecht aan te vragen op grond van asiel. In zijn aanvraag weet hij aan te tonen dat het niet veilig voor 
hem is om terug te keren naar zijn thuisland. Inmiddels heeft hij een verblijfsvergunning van vijf jaar en is hij 
druk bezig zijn leven in Nederland op te bouwen. 
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Conclusies en aanbevelingen
Na tien jaar praktisch-juridische ondersteuning aan buitenlandse slachtoffers mensenhandel was het tijd 
voor een terugblik. Wij waren benieuwd hoe voormalig cliënten, advocaten, maatschappelijk werkers en 
vrijwilligers terugkijken op deze ondersteuning van het Rode Kruis. Ook wilden we opnieuw het algemene 
belang van juridische ondersteuning tijdens de complexe verblijfsprocedures mensenhandel onderzoeken en 
onder de aandacht brengen. De volgende conclusies kunnen uit dit rapport worden getrokken:
  
Juridische ondersteuning wordt gewaardeerd en aanbevolen
De juridische ondersteuning van het Rode Kruis tijdens de verblijfsrechtelijke procedures mensenhandel 
wordt zeer gewaardeerd door cliënten. De complexiteit van procedures, stress over de onzekere toekomst, 
taalbarrière, en veelal ook psychische problematiek maakt het voor cliënten moeilijk om hun aanvraag goed 
voor te bereiden. Het wordt breed erkend door cliënten en andere betrokkenen dat juridische ondersteuning 
bijdraagt aan begrip van wat procedures inhouden, wat er van cliënten verwacht wordt en hoe zij zich kunnen 
voorbereiden op de toekomst. De respondenten zijn dankbaar voor de inzet van de Rode Kruis vrijwilligers, 
die ze deskundig en betrokken vinden. 

Cliënten willen gehoord worden
Voormalig cliënten vonden het heel waardevol om de kans te hebben om input te geven op onze hulpverlening. 
Zij gaven ons goede inzichten voor de verdere ontwikkeling van onze programma’s. Dit kan voor andere 
organisaties ook interessant zijn.

“Misschien nog één ander ding, zulke interviews... het is goed om te doen na twee of drie jaar. Om terug 
te gaan naar de slachtoffers. Het geeft iemand de mogelijkheid om dingen te zeggen die vervolgens 
meegenomen kunnen worden. Wanneer je verschillende mensen benadert, verzamel je verschillende 
informatie die je kan gebruiken om het programma te verbeteren.” – Client 

Aanbevelingen
Verschillende respondenten benadrukten hoe belangrijk het is om te blijven zoeken naar verbeterpunten 
en zodoende zo efficiënt mogelijk begeleiding te blijven bieden. Uit de interviews zijn diverse aanbevelingen 
gekomen die wij gebruiken om onze hulpverlening te verbeteren en die we graag hier delen. Wellicht blijken 
deze nuttig voor andere partijen die juridische (of andersoortige) ondersteuning bieden aan slachtoffers 
mensenhandel tijdens de verblijfsprocedure. 

AANBEVELINGEN VAN CLIËNTEN
Vertrouwen opbouwen
• Door de ervaringen uit het verleden, heeft deze groep vaak veel moeite om vertrouwen te schenken. Het 

is belangrijk actief te werken aan het opbouwen van een vertrouwensband.
• Als een cliënt wantrouwend is jegens de hulpverlener, blijf dan herhalen wat de reden is van betrokkenheid 

en herhaal dat de hulpverlener er enkel is om de cliënt te ondersteunen. 
• Met name in het begin kan het fijn zijn om niet in de slaap- of spreekkamer af te spreken, maar in een 

vrijere omgeving (zoals een park, openbare ruimte of woonkamer). Zo ontstaat de kans elkaar op een 
vrijere, ongedwongen manier te leren kennen en krijgt de cliënt minder het gevoel dat hij/zij verhoord 
wordt.

“Hij vertelde steeds waarom hij me hielp en wat hij deed. Hij praatte steeds met me op een andere 
manier. Niet zoals we nu in deze kamer zitten. Soms gingen we op het balkon zitten of rond wandelen 
terwijl we praatten. Dit gaf me meer vertrouwen. Ik kreeg het idee dat hij er niet was om me pijn te 
doen. Ik kreeg een rustiger gevoel, voelde me meer op m’n gemak.”
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Omgaan met psychische problematiek
• Als een cliënt kampt met psychische of fysieke klachten, pols dan of een afspraak of bezoek schikt. Soms 

kan dit vanwege een juridische deadline niet anders, maar als de ruimte er is, probeer die dan ook te 
nemen. 

• Een luisterend oor bieden en bemoedigende woorden uitspreken wordt als waardevol ervaren.
• Geef je eigen grenzen aan. Geduld en begrip voor de situatie van de cliënt is erg belangrijk, maar je hoeft 

niet alles te accepteren. Duidelijkheid kan leiden tot meer wederzijds begrip. 

“De vrijwilliger die ik had, was heel aardig. Ze vertelde me dat ik gefocust moest blijven, moest doen 
wat ik moest doen. Het Rode Kruis gaf mij hoop. Met de vrijwilliger kon ik praten en daardoor mijn pijn 
verlichten.”

Juridische begeleiding en empowerment
• Cliënten vinden het belangrijk ten minste een basisbegrip te hebben van procedures. Het bevordert het 

vertrouwen van de cliënt en zet hem/haar meer in zijn/haar eigen kracht. 
• Er bestaan grote verschillen in de mate waarin cliënten betrokken willen worden in procedures. Doe 

geen aannames, maar maak dit onderwerp van gesprek. 
• Slachtoffers mensenhandel kunnen behoefte hebben aan extra begeleiding kort na aankomst in Ter Apel. 

Een goede overdracht aan VluchtelingenWerk en eventuele andere partijen lijkt hierbij van groot belang. 

“De eerste keer toen ik naar Ter Apel ging was het heel moeilijk. Het was heel, heel moeilijk. Ik wist niet 
waar ik moest beginnen. Dat is wanneer je echt iemand nodig hebt om je te helpen. Er is natuurlijk wel 
Vluchtelingenwerk, maar het is heel anders. Je bent alleen. Echt alleen. Ik wist niet wat ik moest doen. 
Het was moeilijk helemaal alleen te zijn.”

AANBEVELINGEN VAN MAATSCHAPPELIJK WERKERS EN ADVOCATEN
• Het is belangrijk cliënten actief te betrekken. Er zijn wel bepaalde factoren die dat ingewikkeld maken, 

zoals psychosociale welzijn, cultuur (waaronder religie), intelligentieniveau en achtergrond in land van 
herkomst. 

• Juridische ondersteuning heeft vooral toegevoegde waarde als men de tijd neemt, geduldig is, individuele 
aandacht schenkt en veel kan uitleggen. 

• Goede communicatie en een goede afstemming van taken tussen de betrokken partijen (maatschappelijk 
werker, advocaat, cliënt, vrijwilliger) is erg belangrijk. Stem af over hoe contact wordt onderhouden. 
Spreek dit vanaf het begin goed af. 

• Maak aan de cliënt duidelijk dat geen actie wordt ondernomen zonder hun toestemming. 
• Wees je bewust wat de invloed is van PTSS, stress en onzekerheid op cliënten. 
• Overleg met de advocaat wat er noodzakelijk is in de juridische ondersteuning, zodat je effectief kunt 

werken.
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