
Hoe kun je mensenhandel herkennen?

• spijbelt of komt helemaal  
niet meer opdagen op school. 

• heeft concentratieproblemen.
• laat (onverklaarbaar of  

plotseling) slechte school- 
prestaties zien.

• wordt altijd opgewacht in  
de pauzes en/of na school.

jouw kind ...

• heeft meerdere telefoons of  
een wegwerptelefoon.

• heeft ineens dure kleding of  
spullen of veel geld om handen.

• heeft problemen thuis.
• heeft onverklaarbare schulden.
• beschikt niet over eigen  

inlogcodes/wachtwoorden.
• is aanwezig in hotelkamers  

en andere afgelegen locaties.
• hangt veel op straat rond;  

vertoont op verschillende  
plekken (bijv. thuis en op school) 
totaal ander gedrag.

• heeft bijbaantjes tot midden  
in de nacht.

• heeft opvallend veel  
kennis over seksualiteit.

• wordt gechanteerd met pikant 
beeldmateriaal (sextortion).

• heeft of wil een tattoo met  
een naam of speciaal teken.

• ondergaat een verandering  
in kleding en make-up.

• ziet er overdreven verzorgd uit.
• heeft seksueel over- 

draagbare aandoeningen.
• is ongewenst zwanger.
• heeft een blaasontsteking.
• heeft pijn in bovenbenen.
• heeft pijn/bloed aan  

anus/vagina.
• heeft een obsessie met seks.
• heeft grote angst voor  

lichamelijk contact.
• heeft veel wisselende  

seksuele contacten.

• heeft opvallend veel kennis over 
drugs (handel/productie).

• vertoont crimineel gedrag, zoals 
dealen en stelen.

• wordt gechanteerd met bewijzen 
van delicten.

• bezit en/ of dreigt met wapen(s).
• heeft problemen met de politie/ 

is gearresteerd of verdacht.
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jouw kind ...

Wanneer is iemand slachtoffer van seksuele of criminele uitbuiting? Welke signalen kun je herkennen? Neem je onderstaande  
signalen waar, dan is het belangrijk dat je alert bent. Jouw kind kan in handen zijn van een mensenhandelaar. Veel signalen 
kunnen ook op een ander probleem duiden. In alle gevallen is het de moeite waard om uit te zoeken wat er aan de hand is

jouw kind ...

SIGNALEN ROND GEDRAG

• is gespannen of angstig.
• is oververmoeid en/of vermagerd.
• heeft snel wisselende emoties en  

plotselinge gedragsveranderingen.
• vertoont teruggetrokken gedrag.
• vertoont mogelijk tekenen van  

mishandeling of zelfverwonding.
• heeft buikpijn of is misselijk.
• heeft lage zelfwaardering.
• is depressief.
• heeft geen realistisch zelfbeeld.
• is snel beïnvloedbaar.
• heeft opeens afwijkende normen.
• durft of kan geen grenzen aangeven.
• heeft eetproblemen.
• gebruikt drugs.
• vertoont probleemgedrag (o.a.  

vechten, drank- en/of drugsgebruik).  
• is niet aanspreekbaar op zijn/haar 

gedrag.
• ziet er plotseling uitdagend  

en sexy uit.
• gaat vaak uit.
• is weinig flexibel.
• heeft altijd smoesjes.
• vertoont wegloopgedrag.

• heeft veel nieuwe contacten.
• wordt veel gecontact op zijn/haar  

mobiel/moet altijd bereikbaar zijn.
• gaat om met mensen die veel  

ouder zijn en/of met personen  
die rond de school hangen en/of  
bazig/controlerend zijn.

• wordt in verband gebracht met  
een criminele bende/ gaat om  
met mensen die crimineel  
gedrag vertonen.

• is beschermend tegenover  
nieuwe vrienden en kennisses 
doet er geheimzinnig over.

• isoleert zich van vrienden  
en bekenden.

• wordt gehaald en gebracht  
met scooter/auto.

• kan de relatie met een persoon  
of groep mensen niet verbreken.

• heeft een ongelijke relatie  
met iemand.

jouw kind ...

SIGNALEN 
ROND SOCIALE 

CONTACTEN

VERDERE SIGNALEN

SPECIFIEKE SIGNALEN  
SEKSUELE UITBUITING

SPECIFIEKE SIGNALEN 
CRIMINELE UITBUITING

SIGNALEN OP SCHOOL

Goed om te weten: Afwezigheid van signalen hoeft overigens niet te betekenen dat je kind géén slachtoffer is.  
Belangrijk! Je hoeft lang niet al deze signalen op te merken! 

WEES EXTRA ALERT! 
• Bij opvallende gedragsveranderingen
• Bij een combinatie van meerdere signalen


