
Signalenlijst Opgesloten Verborgen Vrouwen 

Basisvrijheden van de betrokkene / persoonlijke 

integriteit 

- Isolatie / een sterke inperking van de 

(beweging) vrijheid  

- Geen beschikking over eigen 

identiteitsdocumenten/visum of illegaal 

verblijf in Nederland  

- Bewust onwetend gehouden worden over 

eigen rechtspositie 

- Geen toestemming om Nederlands te leren 

- Geen vrije partnerkeuze / huwelijksdwang 

Gedrag 

- Normafwijkend gedrag slachtoffer; 

- Concentratieproblemen 

- Woede uitbarstingen/ingehouden woede 

- Depressieve klachten, machteloosheid, 

negatief zelfbeeld 

- Vlakke emoties, schuw 

- Brutaal, hyperactief 

- Teruggetrokken / onzichtbaar 

- Neerbuigend, wantrouwend, verdedigend 

 

- Alleen sterke binding met thuis: isolement 

- Wegloop gedrag 

- Moeite met contactlegging, oogcontact, 

lichamelijk contact 

- (Te) korte antwoorden / praten aan anderen 

overlaten 

Gezondheid 

- Altijd begeleid naar dokter of hulpverlening 

- Onthouden van medische zorg 

- Lichamelijke klachten na bv. genitale verminking, 

mishandeling, seksueel misbruik/geweld 

- Zelfbeschadiging (automutilatie) 

- (Poging tot) zelfdoding 

- Eetstoornis, depressie, slecht slapen 

- Vroege / ongewilde zwangerschap 

- Verzoek tot geheime abortus 

- Schaamte en schuldgevoelens 

- Loyaliteitsconflicten 

- Bij consult kind, komt moeder nooit mee 

- Verslaving, psychiatrische problematiek bij pleger 

 

Gezin 

- Eerdere gedwongen huwelijk of huwelijken van 

broer of zus 

- Huwelijk op jonge leeftijd 

- Strenge regels voor vooral meisjes 

- Dubbele moraal 

- Dwangcultuur 

- Weinig/geen communicatie thuis 

- Er wordt veel geroddeld over een familie 

 

- Intensief contact met familieleden en / of 

plotselinge reizen naar familie / familieberaad 

- Eerdere meldingen van huiselijk geweld 

- Plotselinge verhuizing / verdwijning 

- Mishandeling of burengerucht op het adres van 

de betrokkene 

- Potentiële slachtoffers worden afgeschermd / 

beschermd 

- Afwerende houding t.o.v. autoriteit 

- Traditionele opvattingen over de positie van de 

vrouw. 

Veiligheid 

- Eerdere melding van huiselijk geweld, 

mishandeling of burengerucht op het adres van 

betrokkene 

- Bedreigd of geconfronteerd met (seksueel) 

geweld 

- Angst voor of bedreiging met mishandeling, 

chantage, vrouwelijke genitale verminking, 

aanvallen met zuur 

- Angst voor of bedreiging met de dood of 

pogingen tot moord / doodslag 

- Meldingen van andere misdrijven zoals 

verkrachting of ontvoering 

- Dreiging met terugsturen 

- Maatschappelijke sancties 

 



Stappenplan Verborgen Vrouwen 

 

Stap 1:  Breng de signalen in kaart  

Stap 2: Overleg altijd met een deskundige of met Veilig Thuis 

Stap 3: Ga alleen in gesprek met betrokkene(n) na overleg met een deskundige of Veilig Thuis  

Stap 4: Weeg aard, ernst en risico’s 

Stap 5: Organiseer hulp en/of meld het bij Veilig Thuis 

 

Bij directe onveiligheid bel de politie 112. 
 
 
Stap 1 – Breng de signalen in kaart  

U brengt de signalen zo feitelijk mogelijk in kaart. U legt de signalen vast, evenals (de uitkomsten van) de gesprekken 

die u over de signalen voert, de stappen die u zet en de besluiten die u neemt. Ook de gegevens die de signalen 

weerspreken, worden vastgelegd.  

 

U bent al in gesprek met de vrouw 

Hou contact met de vrouw en zoek creatief naar één op één contactmogelijkheden.  

Informeer in eerste instantie zo min mogelijk mensen over de situatie in verband met mogelijke eer-componenten én 

om de dreiging niet te laten toenemen. 

Zelden heeft een verborgen vrouw de beschikking over een telefoon, maar mocht zij deze hebben, wees voorzichtig 

met gebruik van de mobiele telefoon, laat de vrouw de (gebelde) nummers direct wissen. 

 

Bij acute dreiging: neem direct contact op met de politie 

Bij acute dreiging worden de stappen versneld gezet, indien noodzakelijk binnen één uur.  

 

 

Stap 2 – Overleg altijd met een deskundige of met Veilig Thuis 
Vermoedt u dat er sprake is van een verborgen vrouw dan raadpleegt u altijd Veilig Thuis voor advies. Dit is anoniem, 

dus zonder de naam van het (potentieel) slachtoffer en/of uw eigen naam te noemen. 

 

Met Veilig Thuis bespreekt u:  

 De signalen 

 De veiligheidssituatie/inschatting 

 De mogelijkheden om de zorgen en/of vermoedens met de vrouw te bespreken. 

 De wijze waarop u in gesprek kunt gaan met de vrouw  

 Uw eigen veiligheid (indien van toepassing) 

 De mogelijke vervolgstappen 

 

 

Stap 3- Ga alleen in gesprek met betrokkene(n) na overleg met een deskundige of Veilig Thuis  
Indien de situatie het toelaat gaat u in gesprek met de vrouw over uw zorgen en vermoedens.  

Doe dit bij voorkeur na overleg met Veilig Thuis, maar wanneer een moment zich voordoet, pak deze kans.  

Er kan worden afgezien van een gesprek wanneer de veiligheid van de vrouw of uw eigen veiligheid in het geding is. Of 

als u denkt dat als u het gesprek aangaat, de vrouw het contact met u zal verbreken.  

Zoek creatief naar mogelijkheden om één op één in gesprek te gaan met de vrouw. Bedenk dat de vrouw waarschijnlijk 

niet op de hoogte is van haar rechten en de hulp-mogelijkheden in Nederland. 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis
http://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis


 

Neem de pictokaart mee tijdens uw bezoek(en), dit kan ondersteunend zijn tijdens het gesprek.  

 

Tips voor één op één contact 

 Vraag het familielid iets uit een andere kamer te pakken (koffie, paspoort, ID bewijs, schone doek, luier…) 

 Vraag het familielid om een boodschap buitenshuis te halen (luiers, zalf, medicijnen…) 

 Plan een afspraak op uw werk locatie 

 Vertel dat het voor (routine)onderzoek gebruikelijk is om de vrouw alleen te zien/spreken 
  

 

Stap 4 –Weeg aard, ernst en risico’s 
Raadpleeg een deskundige (bijvoorbeeld het thema team van de politie) of Veilig Thuis om de dreiging en de 

veiligheidssituatie in kaart te brengen.  

 

Stap 5: Organiseer hulp en/of meld het bij Veilig Thuis  
Organiseer hulp als de vrouw hulp wil. Neem dan voor advies contact op met Veilig Thuis of schakel bijvoorbeeld 

sociaal wijkteam, huisarts of maatschappelijk werk in.  

 

Of 

 

Meld de situatie aan Veilig Thuis. Veilig Thuis neemt dan na ontvangst van de melding contact met u op om een 

veiligheidsinschatting te maken. Daarnaast informeert Veilig Thuis bij de politie, jeugdzorg en sociaal wijkteam. 

Als nodig start Veilig Thuis een onderzoek. De veiligheid van het gezin staat voorop.  

 

Bij acute dreiging neemt u contact op met de politie 112.  

 

 

  



 

Extra informatie over rechten en mogelijkheden 
De vermoedelijke verborgen vrouw is mogelijk niet op de hoogte van de mogelijkheden en haar rechten in Nederland. 

Als u met haar in gesprek gaat is het fijn als u onderstaande informatie kent en de vrouw direct kan informeren. Voor 

de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de IND en de COA, politie en Veilig Thuis. 

 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 

www.020veiligthuis.nl 

020- 7983798 

0800-2000 

 

RvB 

De Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen is een maandelijkse uitkering voor bepaalde groepen 

vreemdelingen. De RvB-voorzieningen worden verzorgd door het COA. 

De cliënt heeft recht op de RvB-voorziening indien zij;  

1 Vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel is en zich beraadt op het doen van aangifte (bedenktijd). 

2 Getuige/aangever is, welke aangifte van mensenhandel heeft gedaan en wier aanwezigheid in Nederland in verband 

met het opsporings- en vervolgingsonderzoek noodzakelijk wordt geacht;  

3 Vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel is, welke geen aangifte doet, maar verblijft in de vrouwenopvang;  

4 Een verblijfsvergunning heeft aangevraagd op grond van huiselijk geweld en verblijft in de vrouwenopvang;  

5 Een verblijfsvergunning heeft aangevraagd op grond van eer gerelateerd geweld en verblijft in de vrouwenopvang. 

6 In verband met mensenhandel, eer gerelateerd geweld of huiselijk geweld in de vrouwenopvang verblijft en een 

verblijfsstatus heeft waarmee zij normaal geen recht op sociale voorzieningen zouden hebben. (bijvoorbeeld vrouwen 

met een bijzondere geprivilegieerde status en EU-burgers tijdens de eerste 3 maanden van hun verblijf. 

 

Voor meer informatie COA 0800-0201051.  

Immigratie en naturalisatie dienst  

Ook 'illegale' slachtoffers van huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld, mensenhandel of achterlating kunnen een 

verblijfsvergunning aanvragen. Onderstaand informatie over het aanvragen van een verblijfsvergunning; 
 
Partners 
Als de vrouw >5 jaar een verblijfsvergunning (afhankelijk van het verblijf bij –huwelijks-partner) heeft gehad, dan komt 
zij in aanmerking voor een zelfstandige verblijfsvergunning (humanitair niet tijdelijk). Met als aanvullende voorwaarde 
dat zij het inburgeringsexamen heeft behaald. Die voorwaarde geldt niet als aangetoond kan worden dat de relatie is 
beëindigd ten gevolge van huiselijk geweld. 
 
Kinderen 
Indien de vrouw <18 jaar was toen zij een verblijfsvergunning (afhankelijk van verblijf bij ouders) kreeg en zij heeft deze 

verblijfsvergunning >1 jaar gehad. Dan komt zij in aanmerking voor een zelfstandige verblijfsvergunning (humanitair 

niet tijdelijk). Als de vrouw >18 jaar was toen zij een verblijfsvergunning (afhankelijk van verblijf bij ouders) kreeg en zij 

heeft deze verblijfsvergunning >5 jaar gehad, dan komt zij in aanmerking voor een zelfstandige verblijfsvergunning. 

Met als aanvullende voorwaarde dat zij het inburgeringsexamen heeft behaald. Die voorwaarde geldt niet als 

aangetoond kan worden dat de relatie is beëindigd ten gevolge van huiselijk geweld.  

 

  



In bezit van verblijfsvergunning 

Als de vrouw <5 jaar een verblijfsvergunning (afhankelijk van (huwelijks)partner) heeft en de relatie is verbroken; 

dan komt de vrouw in aanmerking voor een zelfstandige verblijfsvergunning (humanitair niet tijdelijk) als zij kan 

aantonen dat er in de relatie sprake was van huiselijk geweld. Zij moet dit aantonen met stukken van zowel politie of 

Openbaar Ministerie als met stukken van de hulpverlening.  

- een aangifte/melding van huiselijk geweld bij de politie 

- een verklaring van de officier van justitie of de politie dat ambtshalve vervolging is ingesteld tegen de mishandelaar 

- een verklaring van medewerkers van het opvanghuis waar zij verblijft of andere hulpverleners 

- een bijlage met medische gegevens van een ziekenhuis of de behandelende arts. 

 

Als de vrouw >18 jaar was toen zij de verblijfsvergunning (afhankelijk van verblijf bij ouders) kreeg en zij heeft deze 

vergunning <5 jaar gehad. Of als zij <18 jaar was toen zij deze afhankelijke verblijfsvergunning kreeg en zij deze <1 jaar 

heeft gehad. Geldt dat als zij haar ouderlijk huis heeft verlaten i.v.m. huiselijk geweld, zij een aanvraag kan doen voor 

een verblijfsvergunning (humanitair niet tijdelijk) i.v.m. huiselijk geweld. Zij moet dan wel aantonen dat dit heeft 

plaatsgevonden. 

 

Niet in bezit van verblijfsvergunning 

Indien de vrouw geen verblijfsvergunning heeft of als zij een geprivilegieerde status heeft/had en zij is slachtoffer van 

huiselijk geweld. Dan kan zij een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning. Er moet dan wel aangetoond worden dat 

er sprake is geweest van huiselijk geweld. Én dat zij zich niet aan (de dreiging met) huiselijk geweld kan onttrekken 

door vestiging in het land van herkomst.  

 

Eer gerelateerd  geweld 

Als de vrouw wordt bedreigd met eer gerelateerd geweld kan zij een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning i.v.m. 

eer gerelateerd geweld. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van (een dreiging met) eer gerelateerd geweld, zal de 

IND advies vragen aan het Landelijk Expertise Centrum Ee gerelateerd Geweld van de Nederlandse politie.  

 

Als er sprake is van een dreiging met eer gerelateerd geweld in Nederland én in het land van herkomst, dan kan de 

vrouw in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.  

Indien er in alleen dreiging in met eer gerelateerd geweld in het land van herkomst is, dan kan een asielverzoek worden 

gedaan.  

 

Mensenhandel 

Indien de vrouw slachtoffer is van mensenhandel en heeft zij een zelfstandige verblijfsvergunning, dan houdt zij deze. 

Indien zij geen verblijfsvergunning heeft of zij heeft een geprivilegieerde status (gehad), dan geldt; 

Als zij aangifte heeft gedaan van mensenhandel bij de politie en/of zij heeft verklaard mee te werken met de politie aan 

het opsporen en vervolgen van deze personen, dan geldt de aangifte of verklaring als aanvraag voor een 

verblijfsvergunning.  

 

(Nog) Geen aangifte gedaan 

Als de politie van oordeel is dat de vrouw slachtoffer van mensenhandel is en zij hebben bedenktijd aangeboden (om te 

beslissen of de vrouw aangifte wil doen of medewerking wil verlenen). Dan ontvangt de vrouw van de politie een 

sticker in het paspoort waaruit blijkt dat zij tijdelijk in Nederland mag verblijven.  

 

Voor meer informatie kijk op www.IND.nl of bel 088-043 04 30 

 


