Signalenroute kaart gemeente -> ketenpartners
Hieronder staan twee signalenroute kaarten voor de aandachtsfunctionaris mensenhandel of degene
binnen de gemeente die een signaal heeft van mensenhandel. Er is voor gekozen om onderscheid te
maken tussen de situatie dat je een mogelijk identificeerbaar slachtoffer hebt of een locatie waar
vermoedens van mensenhandel spelen. De routekaart kan gebruikt worden als leidraad, bij het hebben
van een onderbuik gevoel of indien de aandachtsfunctionaris wilt sparren zijn de partners allemaal
beschikbaar. Allen hebben liever dat er een keer teveel wordt gebeld dan een keer te weinig.

Identificeerbaar slachtoffer (persoon)
Is er acute hulp
ingrijpen nodig?

of

Ja

112

Ja

Arbeidsuitbuiting:
ISZW: 0800-5151
www.inspectieszw.nl/melden

Nee

Wil het slachtoffer
aangifte doen of met de
politie praten voor een
oriënterend gesprek?

Seksuele/criminele/orgaan:
AVIM: 088-9648058
dhg.avim.opsporing@politie.nl

Nee
Wil het slachtoffer
ondersteuning van een
hulpverlener / opvang
/ praten met een
advocaat?

Ja

SHOP
070-3614747 / 06-14007438
zoco@shop-denhaag.nl

Nee
Zorg- en veiligheidshuis
Maak je je toch erge
zorgen
om
het
slachtoffer maar krijg je
geen grip op de
persoon of de situatie?

1

Ja

Haaglanden: 070-7570900
veiligheidshuishaaglanden@zvhh.nl

Hollands Midden: 088 308 4343
infoZVH@zvhhm.nl

Locatie

Is er acute hulp of ingrijpen
nodig?

Ja

112

Ja

HEIT Prostitutie
06-22745085
HEIT@denhaag.nl

Nee

Signalen
van
illegale
prostitutie of seksuele
uitbuiting in een woning of
in (vergunde)seksinrichting?

Indien er inderdaad sprake van
uitbuiting is zal het HEIT dit
doorzetten naar de AVIM

Nee
Signalen
van
enkel
arbeidsuitbuiting, onveilige
werksituaties en/of illegale
tewerkstelling?

Ja

ISZW
0800-5151
www.inspectieszw.nl/melden

Ja

HEIT Malafide Bedrijvigheid
HEIT@denhaag.nl

Nee
Signalen
van
andere
vormen van ondermijning
(witwassen,
hygiëne,
douane) in een van
onderstaande branches:
automotive, horeca, nonreguliere supermarkten?
óf
Signalen van grootschalige
ondermijning
waarbij
partners een gezamenlijk
belang hebben?

2

Ja

RIEC
Neem contact op met je
accountmanager
Tip: bespreek signaal eerst in
lokaal signalen overleg indien
aanwezig voordat je het op je
ondermijningstafel inbrengt

