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1. Achtergrond project 'Recht in Zicht’ 
 

Wat is mensenhandel? 

Jaarlijks worden in Nederland naar schatting enkele duizenden mensen, met name jonge 

vrouwen, het slachtoffer van mensenhandel. Zij bevinden zich in een vicieuze cirkel. In hun 

eigen land hebben ze te maken met een combinatie van problemen zoals armoede, geweld, 

natuurrampen, genderdiscriminatie en beperkte mogelijkheden tot zelfontplooiing. Migratie 

is voor hen een manier om uit deze moeilijke situatie te ontsnappen. Maar omdat de 

mogelijkheden voor legale migratie beperkt zijn, zijn zij afhankelijk van tussenpersonen om 

hun droom waar te maken. Zij accepteren een aanbod om in het buitenland te gaan werken 

zonder de consequenties te overzien. Eenmaal in Nederland worden zij slachtoffer van 

mensenhandel en worden zij uitgebuit in de prostitutie of in andere sectoren, zoals de 

horeca, huishoudelijk werk of de land- en tuinbouw. Zij zijn slachtoffer van een ernstig 

misdrijf waarbij gebruik gemaakt wordt van enigerlei vorm van dwang: geweld, fraude, 

misleiding, misbruik van omstandigheden of misbruik van een kwetsbare positie. De 

slachtoffers worden op verschillende wijzen gebonden aan de handelaren: door opgelegde 

schulden (slachtoffers verdienen geen geld totdat de schuld is afbetaald), mishandeling, 

beperking van de bewegingsvrijheid, bedreiging van familie in het land van herkomst en 

voodoo. Ook wordt hun paspoort vaak in beslag genomen, wat de slachtoffers nog 

kwetsbaarder maakt. 

 

Het project ‘Recht in zicht’ 

Het Leger des Heils heeft het project ‘Recht in zicht’ opgezet om slachtoffers van 

mensenhandel te ondersteunen in de moeilijke verblijfsprocedure. Een juridisch geschoolde 

vrijwilliger wordt gekoppeld aan een cliënt, om hem/haar op verschillende manieren te 

ondersteunen: 

- het beantwoorden van vragen over de procedure; 

- het uitleggen en vertalen van juridische brieven; 

- het meegaan naar instanties, zoals een ambassade of de Immigratiedienst (IND); 

- het opbouwen van een veiligheidsdossier; 

- aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven; 
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- ondersteuning bieden bij problemen met betrekking tot voorzieningen (uitkering, 

huisvesting, medische zorg). 

 

Het project kenmerkt zich door de langdurige en laagdrempelige begeleiding door de 

vrijwilligers. Het Leger des Heils verzoekt de vrijwilligers om minimaal zes maanden actief te 

zijn, zodat een vertrouwensband met een cliënt kan worden opgebouwd. Door de één op 

één begeleiding kan de vrijwilliger zich intensief verdiepen in het dossier van zijn/haar cliënt, 

waardoor termijnen goed in de gaten worden gehouden en actief kan worden meegedacht 

over de mogelijkheden in de juridische procedure. De vrijwilliger is vaak makkelijker 

bereikbaar voor vragen dan de advocaat en tevens heeft de vrijwilliger meer tijd om af te 

spreken, bijvoorbeeld om rustig een brief of een beschikking door te nemen. Tevens heeft 

de vrijwilliger tijd om mee te gaan naar instanties, zoals een ambassade voor de aanvraag 

van een paspoort of de IND voor de aanvraag van een verblijfsvergunning of een 

verblijfssticker. Daarnaast kan de vrijwilliger bijspringen in de dossieropbouw, bijvoorbeeld 

voor de aanvraag voortgezet verblijf of voor de aanvraag bij het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven.  

 

Voor cliënten betekent de ondersteuning door een vrijwilliger een stuk morele steun, maar 

ook meer kennis over de juridische procedure en daardoor meer grip op hun situatie. Juist 

als cliënten hun procedure beter begrijpen, kunnen zij zelf een actievere rol spelen bij 

bijvoorbeeld de dossieropbouw. Dit maakt hen zelfverzekerder en minder machteloos.  

 

De cliënten binnen Recht in Zicht 

Binnen Recht in Zicht begeleiden wij slachtoffers van mensenhandel, zoals beschreven in 

artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Het gaat daarbij om de buitenlandse 

slachtoffers van mensenhandel, aangezien wij met name ondersteuning bieden op het 

terrein van de verblijfsvergunning en het verkrijgen van een paspoort of andere 

identiteitspapieren uit het land van herkomst. Ook Oost-Europese slachtoffers kunnen 

hieronder vallen, omdat zij ook kunnen terugvallen op de voorzieningen uit de B8-regeling 

en wij hen kunnen ondersteunen bij een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.  

Wij richten ons met name op die slachtoffers van mensenhandel die niet in een B8-

procedure zitten. Het gaat dan om slachtoffers die aangifte willen doen van mensenhandel 
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(en na aangifte in de B8-regeling vallen) of slachtoffers van wie de B8-regeling is stopgezet 

vanwege bijvoorbeeld een sepot in de strafzaak. 

 

Om cliënt te worden van Recht in Zicht moet de persoon dus slachtoffer van mensenhandel 

zijn. Daarbij moet de hulpvraag die de cliënt heeft betrekking hebben op tenminste één van 

de drie hoofdgebieden: 

- het verkrijgen van een verblijfsvergunning; 

- het verkrijgen van een paspoort, een vreemdelingenpaspoort of papieren uit het land 

van herkomst die de identiteit/nationaliteit aantonen; 

- een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.  

 

Vertrouwen en empowerment 

De consequenties van mensenhandel zijn ernstig en langdurig en leiden vaak tot chronische 

traumatisering. In het contact met een slachtoffer is het belangrijk om stil te staan bij de 

gevolgen van de mensenhandel die tot uiting kunnen komen op verschillende wijzen: 

lichamelijke klachten, vermoeidheid, gevoelens van angst, boosheid, schaamte, onveiligheid 

en wantrouwen, verminderde interesse in dagelijkse activiteiten en concentratieproblemen. 

Slachtoffers zijn vaak verleerd voor zichzelf op te komen en zichzelf te zien als actief 

onderdeel van de maatschappij, waarbij zij invloed kunnen uitoefenen op hun leven en 

omgeving. 

 

Voor een juridisch begeleider is het belangrijk om aansluiting te vinden bij (de 

belevingswereld van de) cliënt en een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen. Tevens 

speelt een juridisch begeleider een rol in het opbouwen van een gevoel van eigenwaarde en 

zelfbeschikking, zodat de cliënt zijn/haar kracht weer kan hervinden en kan gaan bouwen 

aan zijn/haar toekomst. Voor dit laatste is het niet alleen van belang om te werken aan het 

verkrijgen van een verblijfsvergunning, maar tevens aan het teruggeven van controle van de 

cliënt op zijn/haar procedure. Dit kan bijvoorbeeld door deze procedure goed uit te leggen, 

een overzicht te geven van de stappen die een cliënt kan zetten en vooral de cliënt zelf 

dingen te laten doen, zoals formulieren invullen, instanties te bellen en te werken aan 

dossieropbouw. Doe dit niet voor de cliënt, maar ga naast hem/haar staan en geef de 

ruimte! 
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2. De juridische procedure in het kort 

 
In het Nederlandse vreemdelingenbeleid staat voor slachtoffers van mensenhandel, die geen 

geldige verblijfstitel hebben in Nederland, de B8/3-regeling centraal.1 Bij een geringe 

aanwijzing dat sprake is van mensenhandel dient de betrokken vreemdeling te worden 

gewezen op de mogelijkheid om aangifte te doen of op andere wijze medewerking te verlenen 

aan het strafproces. Daarbij kan de vreemdeling gebruik maken van een bedenktijd van 

maximaal drie maanden. De bedenktijd wordt gegeven omdat slachtoffers van mensenhandel 

vaak enige tijd nodig hebben om hun ervaringen te kunnen uiten en zodat zij de beslissing om 

wel of geen aangifte te doen in alle rust kunnen overwegen. De bedenktijd wordt eenmalig 

gegeven en wordt niet verlengd. Gedurende de bedenktijd heeft de vreemdeling rechtmatig 

verblijf in Nederland. 

 

Tijdens de bedenktijd heeft het vermoedelijke slachtoffer recht op: 

- opvang, wat geregeld en gecoördineerd wordt door het Coördinatiecentrum 

Mensenhandel (CoMensha); 

- een regionale zorgcoördinator die verantwoordelijk is voor de zorg, hulp en diensten 

aan slachtoffers. Indien er geen regionale zorgcoördinator aanwezig is, is CoMensha 

het aanspreekpunt; 

- een gezagsvoorziening, indien het vermoedelijke slachtoffer minderjarig is; 

- een uitkering en ziektekostenverzekering; 

- een medisch onderzoek en zonodig behandeling; 

- juridische informatie van de regiocoördinator en eventueel een rechtshulpverlener. 

 

Doet de vreemdeling geen aangifte en wenst de vreemdeling ook niet op andere wijze 

medewerking te verlenen dan dient deze Nederland in principe te verlaten. Indien de 

vreemdeling wel aangifte doet, komt deze in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor 

bepaalde tijd, de zogenaamde B8-vergunning. Deze vergunning is geldig voor één jaar, maar 

kan worden verlengd zolang het strafproces loopt. 

                                                      
1 Deze regeling is beschreven in hoofdstuk B8/3 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (tot 1 juni 2013 stond dit 
in hoofdstuk B9 en heette het de B9-regeling). Hoofdstuk B8 beschrijft alle procedures ‘humanitair tijdelijk’.  
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Het slachtoffer hoeft niet te voldoen aan het middelenvereiste (een jaarcontract hebben met 

een basissalaris) en het slachtoffer is vrijgesteld van het mvv-vereiste (de eis om een nationaal 

visum aan te vragen in het land van herkomst). Tevens wordt de aanvraag niet afgewezen 

wegens gevaar voor de openbare orde indien de inbreuk op de openbare orde naar het 

oordeel van de Minister rechtstreeks verband houdt met de mensenhandel waarvan aangifte 

is gedaan. Daarnaast wordt de aanvraag niet afgewezen wegens het ontbreken van een 

paspoort. Tenslotte zijn slachtoffers en hun kinderen geen leges  (administratieve kosten) 

verschuldigd voor de aanvraag en verlenging van de verblijfsvergunning. 

 

Na afgifte van de verblijfsvergunning heeft het slachtoffer recht op: 

- vervolgopvang; 

- een bijstandsuitkering; 

- mogelijkheden tot het volgen van een opleiding en vrije tijdsbesteding; 

- medisch onderzoek; 

- juridische informatie van de zorgcoördinator en eventueel een rechtshulpverlener; 

- een regionale zorgcoördinator die toeziet op vervolgopvang, de mogelijkheden tot 

opleiding en vrijetijdsbesteding, medisch onderzoek en juridische informatie; 

- vertrek uit Nederland indien het slachtoffer dit wenst; 

- de mogelijkheid om te werken zonder tewerkstellingsvergunning. 

De verblijfsvergunning wordt niet verlengd of ingetrokken indien de strafzaak door het 

Openbaar Ministerie wordt geseponeerd, tegen de uitspraak van de rechtbank geen beroep 

wordt ingesteld of het gerechtshof uitspraak heeft gedaan en hiertegen geen beroep in 

cassatie is ingesteld.  

 

De vreemdeling dient Nederland in principe te verlaten, tenzij tijdig een aanvraag is gedaan 

tot wijziging van de verblijfsvergunning voor een ander doel of voor voortgezet verblijf 

wegens klemmende redenen van humanitaire aard, gerelateerd aan de B8/3 procedure.2 

Deze wordt getoetst aan het risico op represailles in het land van herkomst, de mate van 

bescherming die de autoriteiten in dat land daartegen kunnen en willen bieden, het risico 

                                                      
2 Deze regeling staat beschreven in hoofdstuk B9 van de Vreemdelingencirculaire, humanitair niet-tijdelijk. Tot 1 
juni 2013 stond dit beschreven in hoofdstuk B16.  
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van vervolging, de mogelijkheden van sociale en maatschappelijke herintegratie in het land 

van herkomst en de mate van integratie in de Nederlandse samenleving. Voor de aanvraag 

voortgezet verblijf is wel een paspoort noodzakelijk en tevens dienen leges betaald te 

worden (371 euro). De voorzieningen lopen door indien een slachtoffer een aanvraag 

Voortgezet Verblijf doet na de B8-vergunning. Het is wel belangrijk dat er geen verblijfsgat 

ontstaat. Na het voornemen tot intrekking van de B8-vergunning, geeft de IND een termijn 

van twee weken om een afspraak te maken voor het indienen van de aanvraag Voortgezet 

Verblijf.  

 

Per augustus 2006 werd het beleid van voortgezet verblijf enigszins versoepeld. Voortgezet 

verblijf wordt nu toegekend als er een veroordeling is in de strafzaak of er een andere 

uitspraak is in de strafzaak en het slachtoffer drie jaar een B8-vergunning heeft gehad. In 

oktober 2007 heeft de Staatssecretaris opnieuw een versoepeling van het beleid 

aangekondigd: voortgezet verblijf zal na drie jaar B8 worden verleend, ook als de strafzaak 

nog loopt. Deze beleidswijziging is in werking getreden per februari 2008. Tevens werd 

hierbij bepaald dat een veroordeling op grond van één van de andere in de strafzaak ten 

laste gelegde misdrijven ook voldoende is, mits mensenhandel een onderdeel vormt van de 

tenlastelegging. Veel slachtoffers vallen echter niet onder dit nieuwe beleid, bijvoorbeeld 

omdat de strafzaak binnen drie jaar door het Openbaar Ministerie wordt geseponeerd.  
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3. Takenoverzicht en voortgangsrapportage 

 

Overzicht van taken binnen ‘Recht in Zicht’ 

 

Verblijfsvergunning 

 Onderzoeken wat de redenen zijn waarom iemand niet terug kan keren naar het land 

van herkomst. Dit ondersteunen met bewijsstukken, zoals landeninformatie, 

verklaring arts/psycholoog, aangifte etc.  

 Dit onderzoek vertalen in mogelijkheden voor een verblijfsprocedure. Dit altijd 

bespreken met de advocaat. Indien iemand nog geen advocaat heeft, kunnen we 

deze zoeken voor de persoon.  

 Invullen formulieren IND voor verblijfsaanvraag en meegaan bij de aanvraag. Let op 

dat de persoon voldoende geld bij zich heeft voor de legeskosten.  

 Bij een afwijzing ook begeleiden tijdens bezwaar of beroep. De advocaat is degene 

die dit indient, maar als vrijwilliger kan je ondersteunen bij de dossieropbouw. Je kan 

als vrijwilliger mee tijdens de hoorzitting bij de IND in bezwaar of de zitting bij de 

rechtbank in beroep.  

 

Paspoort 

 Onderzoeken of iemand een paspoort heeft en tot wanneer deze geldig is. 

 Als iemand geen paspoort heeft en ook nooit heeft gehad, dan kan meestal een 

paspoort worden aangevraagd bij de ambassade in Den Haag of Brussel. Soms kan dit 

alleen in het land van herkomst zelf. Een ambassadebezoek is echter wel 

noodzakelijk om aan de inspanningsplicht te voldoen (alle treinkaartjes etc. bewaren 

voor bewijs). Indien iemand een paspoort heeft gehad, moet vaak eerst aangifte van 

vermissing worden gedaan bij de politie, wat gelegaliseerd moet worden bij het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken voordat het bij de ambassade wordt ingediend. 

 Indien de ambassade in Brussel zit, dient de vreemdeling te beschikken over een 

grensoverschrijdingdocument en terugkeervisum. Een laissez passer kan worden 

aangevraagd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een terugkeervisum bij de 
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IND (tenzij iemand al een verblijfsvergunning heeft, wat de waarde heeft van een 

visum).  

 Indien iemand geen paspoort kan krijgen, verder onderzoeken of hij/zij wel zijn/haar 

identiteit kan aantonen, bijv. via een geboorteakte, identiteitsdocument, 

verklaringen van instanties (school, kerk, ziekenhuis) in het land van herkomst etc.  

 Indien geen paspoort kan worden verkregen, maar iemand heeft wel een 

verblijfsvergunning, dan kan een vreemdelingenpaspoort worden aangevraagd bij de 

gemeente. 

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven 

 Onderzoeken of iemand ooit al een aanvraag heeft gedaan. 

 Zo nee, dan onderzoeken of de persoon aan alle voorwaarden voldoen: ernstig 

geweldsmisdrijf, op Nederlands grondgebied, ernstig psychisch of lichamelijk letsel, 

binnen tien jaar aangevraagd. 

 Indien iemand aan alle voorwaarden voldoet, kan een formulier worden ingevuld en 

bewijsstukken worden verzameld. Leg uit dat er een kleine kans is dat de aanvraag 

wordt toegekend om teleurstellingen te voorkomen.  

 

Voorzieningen 

 

Woning 

Indien iemand geen stabiele slaapplek heeft, kunnen we ondersteunen bij het vinden van 

opvang. Zonder inkomen, zal dit moeten via de adressen in het Paspoort van Amsterdam 

(boekje met basisrechten voor ongedocumenteerden) of via hun eigen netwerk. Met 

inkomen kan iemand via via een kamer zoeken. Soms heeft de persoon recht op reguliere 

opvang, bijv. als iemand in de B8-procedure zit of in een asielprocedure. 

 

Inkomen 

Het is altijd goed om te kijken in welke verblijfsprocedure de persoon zit en of dat recht 

geeft op een bijstandsuitkering. Indien iemand geen recht heeft op een uitkering, kunnen we 

soms fondsen aanschrijven voor leefgeld of bepaalde juridische kosten. 
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Voedsel 

Indien iemand niet voldoende geld heeft om voedsel te kopen, kunnen we de persoon 

aanmelden bij de Voedselbank en een brief meegeven waarin we de situatie uitleggen.  

 

Medische zorg 

Iedereen in Nederland heeft recht op basis medische zorg. Indien iemand geen 

ziektekostenverzekering (meer) heeft, kan de persoon een beroep doen op de regeling van 

het Zorginstituut Nederland (nu CAK). Artsen, verloskundigen en psychologen kunnen 

rechtstreeks daar hun nota declareren. Voor meer informatie:  

https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen. In Amsterdam 

zijn het AMC en de VU de gecontracteerde ziekenhuizen. Voor medicijnen moet 5 euro per 

recept worden voldaan bij een door het zorginstituut gecontracteerde apotheek, maar dit 

vervalt als de persoon de medicijnen krijgt in een baxter verpakking (een rol met kleine 

zakjes). Tevens kan de zorgverlener aan de betreffende apotheek doorgeven met code 

‘Noodfonds Amsterdam’ dat de persoon de 5 euro niet kan voldoen.  

 

Schulden 

Indien iemand geen recht meer heeft op een uitkering, kunnen schulden ontstaan, bijv. 

vanwege teveel ontvangen toeslagen van de Belastingdienst (altijd direct laten stoppen als 

recht op uitkering vervalt), de zorgverzekering, de huur, gas/water/licht etc. Wij kunnen 

ondersteunen bij het treffen van een betalingsregeling of het verzoek om de schuld te 

bevriezen; vaak volstaat een brief waarin wij de situatie uitleggen. Als er veel schulden 

ontstaan, heeft het de voorkeur om iemand aan te melden bij schuldhulpverlening; het 

lastige is alleen dat zij vaak niets kunnen doen indien er in het geheel geen inkomen meer is. 

 

Dagbesteding en sociaal netwerk 

Voor het welzijn van de cliënt, het werken aan empowerment, maar ook ter onderbouwing 

van de verblijfsprocedure, is het belangrijk dat de cliënt een eigen sociaal netwerk opbouwt 

en tevens werkt aan integratie in Nederland. Een cliënt kan Nederlandse les volgen, soms via 

een officieel traject als iemand een verblijfsvergunning heeft, maar anders wordt er bij 

migrantenorganisaties ook Nederlandse les aangeboden. Met een B8-vergunning mag je 
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werken. Zonder een vergunning zou een cliënt wel vrijwilligerswerk kunnen doen, 

bijvoorbeeld in de kerk waar hij/zij naartoe gaat. Er worden ook allerlei vormen van 

dagbesteding aangeboden voor mensen met en zonder papieren (zoals naaien, muffins 

bakken, cursus tot kapster). Binnen het Meeting Point hebben we een maandkalender 

waarin ook allerlei activiteiten worden aangeboden. Tevens kunnen mensen deelnemen aan 

het 50/50 reintegratieprogramma van het Leger des Heils (bijvoorbeeld werken in de 

moestuin).  

 

Terugkeer 

Het is belangrijk om in een vroeg stadium al te onderzoeken of iemand (op termijn) zou 

willen terugkeren. Dan kan iemand in contact gebracht worden met samenwerkingspartners 

die ondersteunen in het terugkeertraject, bijvoorbeeld door een geldbedrag te geven of 

voorbereidende cursussen aan te bieden en tevens om mensen in contact te brengen met 

organisaties of personen in het land van herkomst waar zij op kunnen terugvallen.  
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Voortgang begeleiding Recht in Zicht        Datum:……………………… 
 

Naam cliënt  

Verblijfadres 
 

 

Telefoonnummer  

Advocaat  

Andere hulpverleners, zoals maatschappelijk 
werker, psycholoog etc.  
 

 

Juridisch maatje   

 

Verblijfsvergunning 
 
 

 

Paspoort 
 
 

 

Schadefonds 
 
 

 

----------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- 

Woning  
 
 

 

Voedsel  
 
 

 

Inkomen 
 
 

 

Schulden  
 
 

 

Medische Zorg 
 
 

 

Dagbesteding en 
sociaal netwerk 

 
 
 
 

Terugkeer 
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4. De praktische ondersteuning van cliënten 

In dit hoofdstuk zal stap voor stap worden beschreven hoe de juridische ondersteuning die 

het Leger des Heils levert aan cliënten er uitziet.  

 

4.1 Wie doet het verzoek voor juridische ondersteuning? 

De meeste cliënten die bij het Leger des Heils komen hebben (nog) geen verblijfsvergunning. 

Indien er signalen zijn dat een cliënt slachtoffer is van mensenhandel, is het van belang om 

de verblijfsprocedure uit te leggen, zodat cliënt een keuze kan maken of zij haar verhaal aan 

de politie wil vertellen of niet.  

 

Het verzoek voor juridische begeleiding kan komen vanuit verschillende groepen: 

Cliënten zelf 

Veel cliënten kennen het Leger des Heils al vanuit andere projecten of via 

vrienden/kennissen en kunnen contact met het Leger des Heils opnemen als zij een vraag 

hebben over hun juridische procedure. Vaak is het voldoende om een antwoord te geven op 

de vraag en eventuele signalen terug te koppelen naar de advocaat en zorgcoördinator of 

maatschappelijk werker van de cliënt. In een enkel geval is de juridische procedure erg 

complex, is er twijfel over het functioneren van de advocaat of geeft de zorgcoördinator of 

maatschappelijk werker aan te weinig tijd te hebben voor praktische juridische 

ondersteuning, waardoor het raadzaam is om te kijken of de cliënt juridische ondersteuning 

wil door middel van een vrijwilliger. 

 

Zorg/regiocoördinatoren (Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel) 

Een zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel coördineert alle zorg om de cliënt 

heen, zoals de juridische dienstverlening, psychologische ondersteuning, praktische 

ondersteuning en medische ondersteuning. De zorgcoördinator heeft dus met veel partijen 

contact en regelt dat de zorg en dienstverlening aan het slachtoffer van mensenhandel op 

elkaar wordt afgestemd. Nederland is ingedeeld in ongeveer tien netwerken mensenhandel 

en in elk netwerk is er een zorgcoördinator die de zorg en dienstverlening coördineert. Dit 

alles wordt landelijk aangestuurd door het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha).  
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Advocaten 

Er zijn steeds meer advocaten op vreemdelingenrechtelijk vlak die zich toeleggen op de B8 

en de begeleiding van slachtoffers mensenhandel. Sommigen van hen zijn ook thuis in de 

strafrechtelijke sfeer en combineren dit. De advocatuur doet vaak een verzoek voor 

juridische begeleiding voor concrete praktische taken, zoals meegaan naar een ambassade 

voor de aanvraag van een paspoort. De advocaat heeft hier zelf geen tijd voor, terwijl het 

voor de procedure wel belangrijk is dat er een getuigenverslag wordt gemaakt van het 

ambassadebezoek. 

 

Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) 

CoMensha coördineert in Nederland netwerken mensenhandel die zorg dragen voor de 

opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel. Deze begeleiding kan onder 

andere bestaan uit psychosociale begeleiding, juridische begeleiding, medische begeleiding, 

of begeleiding rondom scholing en werk. De netwerken bestaan uit diverse beroepsgroepen, 

vaak van verschillende organisaties die een taak kunnen vervullen in dit traject. CoMensha 

heeft  binnen de netwerken een coördinerende, signalerende, stimulerende rol en kan 

ingezet worden voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering of informatie en advies. In het 

geval er in een bepaalde regio niet is voorzien in zorgcoördinatie binnen de reguliere 

hulpverlening blijft CoMensha verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie. CoMensha heeft 

ook de taak om de gegevens van de slachtoffers te registreren. Daarbij is ze afhankelijk van 

de informatiestromen van samenwerkingspartners. Aangezien CoMensha de landelijke 

registratie doet van slachtoffers van mensenhandel en nauw contact heeft met de 

hulpverleners binnen een netwerk, kan ook zij signaleren dat voor een bepaalde cliënt 

behoefte is aan juridische ondersteuning.  

 

Overige hulpverlenende organisaties 

Veel verzoeken voor een juridisch maatje komen ook van andere hulpverlenende 

organisaties in Amsterdam die hulpverlenen aan migranten: 

- Een inloophuis waar ook activiteiten en counselling wordt geboden voor 

ongedocumenteerde migranten 

- Een hulpverleningsorganisatie voor vluchtelingen 

- Een instantie die psychologische hulpverlening biedt voor migranten 
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- De Straatjurist (juridische ondersteuning voor dak- en thuislozen) 

 
4.2 Het intakegesprek met de cliënt 

Na het verzoek voor juridische begeleiding vindt er een intakegesprek met de cliënt plaats. 

Hiervoor gebruiken wij een speciaal intakeformulier (zie bijlage 2). Indien de cliënt al een 

zorgcoördinator heeft, kan het een voordeel zijn om het intakegesprek samen met deze 

persoon te laten plaatsvinden. De zorgcoördinator, mentor of maatschappelijk werker van 

de cliënt kan dan direct meer informatie geven over de juridische status en achtergrond van 

de cliënt. Tevens weet de zorgcoördinator3 ook direct wat de juridische begeleiding inhoudt 

en kan een taakverdeling worden besproken. Ook als de cliënt na afloop van het 

intakegesprek nog vragen heeft, kan hij/zij die eenvoudig stellen aan de zorgcoördinator of 

opvang.  

 

Indien de cliënt geen zorgcoördinator blijkt te hebben (dit is voor veel cliënten die wij 

begeleiden het geval, omdat zij nog niet in een procedure zitten of al ver in de procedure 

zijn) kan het intakegesprek ook plaatsvinden bij de advocaat. De advocaat is ook op de 

hoogte van de juridische status en achtergrond van de cliënt. Het is wel zaak om met de 

cliënt te overleggen of hij/zij behoefte heeft aan een zorgcoördinator en zo ja, dit terug te 

koppelen aan CoMensha.  

 

Tijdens het intakegesprek dient duidelijk te worden uitgelegd wat de juridische begeleiding 

inhoudt, welke taken de vrijwilliger kan vervullen en wat de positie van de juridisch 

begeleider is ten opzichte van de zorgcoördinator en advocaat. De cliënt kan aangeven of 

hij/zij een voorkeur heeft voor een mannelijke of vrouwelijke begeleider, een begeleider met 

een bepaalde nationaliteit etcetera. Ook dient duidelijk te worden wat de hulpvraag is van 

de cliënt, oftewel welke taken de juridisch begeleider zal moeten vervullen.  

 

Indien de cliënt akkoord gaat met juridische begeleiding, tekent hij/zij een 

toestemmingsverklaring (zie bijlage 1). Met deze toestemmingsverklaring kan een kopie van 

het dossier worden opgevraagd bij de advocaat of zorgcoördinator. Meestal heeft de 

                                                      
3 In het vervolg zal ik alleen spreken over de zorgcoördinator, maar indien er geen zorgcoördinator is in de regio 
waar de cliënt woont, kan hier ook mentor of maatschappelijk werker gelezen worden.  
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advocaat een veel vollediger dossier dan de zorgcoördinator. Na het intakegesprek heeft de 

coördinator van het project een globaal idee van de status en achtergrond van de cliënt en 

de hulpvraag. Na het lezen en analyseren van het dossier kan dit worden gespecificeerd en 

bijgesteld.  

 

Van elke cliënt kan een logboek (zie bijlage 3) worden bijgehouden wat voorin het dossier 

wordt bewaard en waarop elke activiteit in het dossier van de cliënt kan worden 

bijgehouden. Het is verstandig dit logboek al mee te nemen naar het intakegesprek en de 

basisgegevens al in te vullen. 

 

4.3 De koppeling aan de vrijwilliger 

Indien de coördinator van het project een vrijwilliger heeft gevonden die aansluit bij de 

wensen van de cliënt, kan de koppeling plaatsvinden. Bij de koppeling is de coördinator van 

het project altijd aanwezig, hij/zij heeft de cliënt immers al gezien bij het intakegesprek en is 

dus de link naar de vrijwilliger en tevens kan hij/zij meedenken bij het opstellen van het plan 

van aanpak.  

 

Het Leger des Heils stelt een periode van minimaal zes maanden om gekoppeld te kunnen 

worden aan een cliënt, gezien de vertrouwensband die zal worden opgebouwd. Het is 

moeilijk te begrijpen voor cliënten als zij hun hele verhaal hebben verteld aan de vrijwilliger 

en vertrouwen hebben getoond en vervolgens snel ‘verlaten’ worden.  

 

Het Leger des Heils laat het aan het koppel over om te bepalen waar ze in het vervolg willen 

afspreken. De meeste koppels spreken op kantoor af, omdat je daar alles bij de hand hebt, 

zoals het dossier, computers, kopieerapparaat etc. Soms is het echter handiger om bij de 

cliënt thuis af te spreken of op een openbare plek bij de cliënt in de buurt, bijvoorbeeld als 

hij/zij fysieke klachten heeft en niet in staat is om te reizen of als hij/zij geen geld heeft voor 

reiskosten. Alle dossiers worden bewaard op het kantoor van het Leger des Heils.  

 

VEILIGHEID!! 

Het Leger des Heils hanteert een aantal afspraken om de veiligheid van informatie over 

cliënten te garanderen: 
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- cliëntennamen worden niet in de mail gezet. Er worden enkel initialen gebruikt of er 

wordt alleen ‘cliënt’ vermeld.  

- Informatie over cliënten (het verhaal, NAW gegevens, gevoelige informatie) wordt in 

een word-bestand gezet dat wordt beveiligd met een wachtwoord en dan als bijlage 

bijgevoegd in de e-mail. Het wachtwoord kan later worden doorgebeld of als 

cryptische omschrijving in de mail zelf worden gezet. 

- Processtukken (zoals aangiftes, aanvragen schadefonds, aanvragen 

bijstandsuitkering, fotokaart IND) worden zoveel mogelijk aangetekend verzonden.  

 

4.4 Opstellen plan van aanpak 

Tijdens de koppeling of na de koppeling kan de hulpvraag van de cliënt worden 

gespecificeerd en kan een plan van aanpak worden opgesteld. Hiervoor kan het format van 

de voortgangsrapportage worden gebruikt, zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

 

Afstemming met zorgcoördinator 

Het is belangrijk om dit plan van aanpak af te stemmen met de zorgcoördinator (als deze er 

is, want voor veel van onze cliënten is er geen zorg coördinator die kan ondersteunen), zodat 

een heldere taakverdeling kan worden gemaakt.  

 

Grof gezegd ondersteunt de juridisch begeleider de cliënt met: 

-het beantwoorden van vragen over de juridische procedure, 

-het uitleggen en vertalen van brieven of beslissingen van de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND), een rechtbank of gerechtshof, de politie of de advocaat, 

- het opbouwen van een dossier voor de IND of het Schadefonds Geweldsmisdrijven, 

- het meegaan naar instanties, zoals een ambassade, de IND of een rechtbank. 

 

Het Leger des Heils biedt deze ondersteuning op de volgende terreinen: 

- het verkrijgen van een verblijfsvergunning, 

- het verkrijgen van een paspoort of andere documenten uit het land van herkomst of 

vreemdelingenpaspoort, 

- het verkrijgen van schadevergoeding via het Schadefonds Geweldsmisdrijven, 
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- ondersteuning bij problemen mbt voorzieningen, zoals uitkering, toeslagen Belastingdienst, 

zorgverzekering, huisvesting etc. (dit laatste doen we alleen als er geen zorgcoördinator is) 

 

Taken die in principe bij de zorgcoördinator blijven liggen als er wel een zorgcoördinator is 

die de cliënt ondersteunt: 

- het regelen van opvang of huisvesting, 

- het regelen van inschrijving in de gemeente en het verkrijgen van een 

Burgerservicenummer, 

- het regelen van de Rvb- en bijstandsuitkering, 

- het regelen van de ziektekostenverzekering, 

- contact onderhouden met de Sociale Dienst, 

- het regelen van belastingzaken, 

- het regelen van kinderbijslag. 

Aangezien veel voorzieningen samenhangen met de verblijfsstatus, is het belangrijk om als 

juridisch begeleider continu met de zorgcoördinator te overleggen en de taakverdeling 

eventueel bij te stellen. Je kunt immers niet anticiperen op beslissingen van de IND, de 

rechter of een ambassade. 

 

Afstemming met advocaat 

Zoals hierboven werd besproken kunnen advocaten een verzoek doen voor juridische 

begeleiding en vindt het intakegesprek met de cliënt ook sporadisch plaats bij de advocaat. 

Indien dit niet het geval is, zal de advocaat op de hoogte worden gebracht van het feit dat 

zijn/haar cliënt zal worden ondersteund door een juridisch begeleider door een brief/mail 

van de coördinator van het project waarin wordt verzocht om een kopie van het dossier.  

 

De advocaat is procesvertegenwoordiger en in die zin ook eindverantwoordelijk. De juridisch 

begeleider is dus ondersteunend aan de advocaat en dient veelvuldig met de advocaat te 

overleggen welke taken hij/zij kan uitvoeren.  

 

4.5 Vorm van ondersteuning aan de cliënten (takenpakket) 

Hieronder volgt een overzicht van de taken die juridisch begeleiders kunnen uitvoeren met 

een korte toelichting per activiteit.  
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Strafrechtelijke procedure 

 

Meegaan naar de aangifte bij de politie 

Meestal gaat de zorgcoördinator mee met de cliënt naar de politie voor het doen van 

aangifte. Het kan echter voorkomen dat de cliënt (nog) geen zorgcoördinator heeft en dat de 

advocaat vraagt of de juridisch begeleider mee wil gaan naar de aangifte. Het is belangrijk 

om dit van tevoren te overleggen met de politie, want de politie stelt dit niet altijd op prijs. 

De juridisch begeleider gaat mee ter morele ondersteuning, maar kan ook kritisch opletten 

hoe de aangifte verloopt. De juridisch begeleider kan meeschrijven tijdens het gehoor en 

aantekeningen maken die daarna kunnen worden overlegd aan de advocaat. Het is 

belangrijk om te kijken of bij de aangifte een rechercheur aanwezig is die gecertificeerd is 

om de aangifte van slachtoffers van mensenhandel op te nemen. Indien het om een 

vrouwelijke cliënt gaat, is het belangrijk dat er ook een vrouwelijke rechercheur aanwezig is. 

De cliënt moet de tolk goed verstaan en moet ook de vragen die de politie stelt goed 

begrijpen. De politie dient na afloop de gehele aangifte nogmaals door te nemen met de 

cliënt, zodat hij/zij nog aanvullingen kan geven of kan aangeven als iets verkeerd in de 

aangifte staat. De politie dient na afloop van de aangifte een ‘kennisgeving aangifte’ door te 

geven aan de contactpersoon mensenhandel van de IND. De IND kan vervolgens besluiten 

wel of geen B8-vergunning af te geven. 

 

Meegaan naar de zitting in de beklagprocedure bij het Gerechtshof 

Indien de strafzaak door het Openbaar Ministerie wordt geseponeerd, kan de advocaat 

hiertegen in beklag gaan bij het Gerechtshof. De advocaat van de cliënt zal altijd zelf bij de 

zitting aanwezig zijn. Het kan voor de cliënt prettig zijn als de juridisch begeleider meegaat 

naar de zitting bij het Gerechtshof ter morele ondersteuning. Het is belangrijk om dit altijd 

van tevoren te overleggen met de cliënt zelf en de advocaat. In principe is deze zitting niet 

openbaar, dus moet van tevoren toestemming worden gegeven door de cliënt voor 

aanwezigheid bij de zitting. Bijlage 4 betreft een voorbeeld van een machtiging voor 

toestemming voor aanwezigheid bij de zitting. 
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Ondersteuning bij een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven 

Het Schadefonds Geweldmisdrijven is opgericht om slachtoffers van geweldsmisdrijven die 

op geen enkele andere wijze hun schade vergoed kunnen krijgen toch enigszins financieel 

tegemoet te komen. Het moet gaan om een geweldsmisdrijf, dat opzettelijk is gepleegd op 

Nederlands grondgebied en waarbij het slachtoffer ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel 

heeft opgelopen. Mensenhandel wordt door het Schadefonds aangemerkt als een 

geweldsmisdrijf wat ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel kan opleveren. Dit letsel kan 

worden aangetoond door middel van het proces-verbaal van aangifte en door verklaringen 

van artsen, psychologen of andere hulpverleners. Het is belangrijk dat het causaal verband 

tussen het misdrijf en het letsel vast komt te staan. Het opvragen van deze informatie 

gebeurt meestal door de advocaat, maar kan tevens door de cliënt worden opgevraagd, 

eventueel met een informatieve brief van de juridisch begeleider. Het kan gaan om 

materiële of immateriële schadevergoeding, maar de schade moet altijd samenhangen met 

het letsel (het gaat dus niet om materiële schade ten gevolge van bijvoorbeeld een diefstal). 

Het maakt niet uit of de cliënt illegaal in Nederland was op het moment dat het 

geweldsmisdrijf plaatsvond, maar het is wel belangrijk dat de cliënt op het moment dat de 

aanvraag plaatsvindt een bankrekening en Burgerservicenummer heeft. De aanvraag moet in 

principe binnen tien jaar na de datum van het geweldsmisdrijf worden ingediend, maar het 

Schadefonds kan hierop een uitzondering maken, mits dit goed is gemotiveerd. Het 

Schadefonds is een subsidiair recht, een slachtoffer moet op geen enkele andere wijze de 

schade vergoed kunnen krijgen. Voor slachtoffers van mensenhandel is het vaak onmogelijk 

om een civiele procedure te starten, omdat zij niet oog in oog willen komen te staan met de 

handelaren. Zij kunnen zich voegen in de strafzaak, maar tot nu toe worden de handelaren 

zelden veroordeeld, waardoor ook geen schadevergoeding wordt toegekend aan het 

slachtoffer. 

 

 Verblijfsrechtelijke procedure 

 

Aanvraag verlenging van de B8-vergunning 

Verlenging moet worden aangevraagd ruim voordat de vorige B8-vergunning afloopt, in 

principe 8 weken voordat de vorige B8-vergunning afloopt. Op deze manier kan een 

verblijfsgat worden voorkomen. Doorgaans stuurt de IND een brief met de mededeling dat 
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de vergunning zal vervallen met daarbij een aanvraagformulier. Het is verstandig deze 

termijnen ook altijd zelf in de gaten te houden. De aanvraagformulieren zijn ook te 

downloaden vanaf de website van de IND. Het gebeurt regelmatig dat de IND beslist op de 

verlengingsaanvraag nadat de vorige B8-vergunning al is verlopen. In principe wordt dan wel 

verlengd met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de vorige B8-vergunning afliep.  

 

Ondersteuning bij dossieropbouw voor de aanvraag voortgezet verblijf 

De aanvraag tot voortgezet verblijf op grond van artikel 3.51 Vb2000 wordt getoetst aan: 

- risico van represailles tegen het slachtoffer en zijn of haar familie; 

- de mate van bescherming die de autoriteiten in dat land daartegen kunnen en willen 

bieden; 

- risico van vervolging in het land van herkomst; 

- de mogelijkheden tot sociale en maatschappelijke herintegratie in het land van 

herkomst, mede tegen de achtergrond van het prostitutieverleden van het slachtoffer. 

 

Het gaat altijd om twee pijlers: het slachtoffer kan niet terug en is hier geïntegreerd. Dit kan 

met verschillende vormen van bewijs worden onderbouwd. Bijlage 5 betreft een voorbeeld 

van een machtiging voor het opvragen van informatie. Men kan denken aan: 

 
- het verhaal van de cliënt zelf 
 
- strafdossier, veroordelingen 
 
- verklaring van de politie dat zaak ernstig is (zeker als de zaak is geseponeerd) 
 
- verklaring Officier van Justitie 
 
- verklaring psychiater/psycholoog (aantonen angst, trauma) 
 
- medisch dossier (sporen van mishandeling?, speciale behandeling in Nederland nodig?) 
 
- medisch dossier kinderen 
 
- verklaring opvanginstellingen, vooral indien slachtoffer werd bedreigd/moest verhuizen 
 
- indien uitbuiting in land van herkomst is gestart, bewijs daarvan, getuigenverklaringen 
 
- bewijs dat slachtoffer geen sociaal netwerk (meer) heeft in land van herkomst 
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- bewijs dat de cliënt arbeid verricht in Nederland 
 
- bewijs dat de cliënt onderwijs volgt in Nederland 
 
- bewijs dat de kinderen van de cliënt hier naar school gaan 
 
- bewijs dat de kinderen van de cliënt hier zijn hier opgegroeid (in hoeverre hebben zij nog 
een band met het land van herkomst?) 
 

Ook het verzamelen van landeninformatie over het land van herkomst is erg belangrijk ten 

behoeve van de onderbouwing van de aanvraag voortgezet verblijf. Men kan denken aan de 

volgende vragen: 

 

- In hoeverre komt mensenhandel voor? 

- Hoe wordt aangekeken tegen prostitutie, is het strafbaar? 

- Hoe worden alleenstaande vrouwen behandeld? 

- Hoe worden minderjarige meisjes behandeld? 

- Vindt er corruptie plaats door immigratieambtenaren en politie? 

- In hoeverre zijn de autoriteiten in staat om bescherming te bieden tegen 

mensenhandel en represailles?  

- Vindt er registratie plaats van slachtoffers van mensenhandel? 

- Zijn er veroordelingen van slachtoffers of daders van mensenhandel?  

- Vindt vrouwenbesnijdenis plaats en rond welke leeftijd? 

- Hoe zijn de familiebanden, is er kans op verstoting, discriminatie of stigmatisering 

door de eigen familie? 

- Hoe is de algemene mensenrechtensituatie? 

- Wat zijn kwetsbare groepen in de samenleving? (meer kans om verhandeld te 

worden en minder bescherming door de autoriteiten) 

 
Bronnen die hierbij kunnen worden geraadpleegd: 
 

- Ambtsberichten Buitenlandse Zaken  

(https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-

zaken/documenten?trefwoord=&periode-van=&periode-tot=&type=Ambtsbericht)  

- Country Reports US State Department (www.state.gov)  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/documenten?trefwoord=&periode-van=&periode-tot=&type=Ambtsbericht)
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/documenten?trefwoord=&periode-van=&periode-tot=&type=Ambtsbericht)
http://www.state.gov/


 

25 

- Trafficking in persons report (www.state.gov)  

- UK Foreign & Commonwealth Office, country policy and information notes 

(www.fco.gov.uk)   

- UK Home Office (https://www.gov.uk/government/collections/inspection-review-country-

information-and-guidance-reports)  

- Amnesty International (www.amnesty.nl)  

- Human Rights Watch (www.hrw.org)  

- UNHCR (www.unhcr.org)  

- La Strada International (www.lastradainternational.org)  

- European Country of Origin Information Network (www.ecoi.net)  

 

Meegaan bij de aanvraag voortgezet verblijf 

Voortgezet verblijf moet worden aangevraagd voordat de B8-vergunning definitief afloopt 

om een verblijfsgat te voorkomen. Doorgaans zal de IND een intrekkingsbrief zenden en de 

B8-vergunning intrekken. In dit voornemen tot intrekking biedt de IND een termijn van twee 

weken om een afspraak te maken met een IND loket voor het indienen van de aanvraag 

Voortgezet Verblijf. Deze termijn van twee weken is erg belangrijk!! In een enkel geval 

stuurt de IND geen intrekkingsbrief, dan blijft de B8-vergunning doorlopen, maar zal 

uiteindelijk niet worden verlengd. In dit laatste geval zal er geen verblijfsgat ontstaan, zolang 

de aanvraag voortgezet verblijf is ingediend voordat de termijn van de B8-vergunning is 

verstreken.  

 

Voortgezet verblijf moet in ieder geval altijd worden aangevraagd binnen twee jaar nadat de 

B9-vergunning is geëindigd.4 In dit geval wordt dan niet de mvv-eis (machtiging tot voorlopig 

verblijf) tegengeworpen. Een mvv moet normaal gesproken worden aangevraagd in het land 

van herkomst. Vrijstelling wordt niet vaak verleend.  

 

Normaal gesproken dient de advocaat de aanvraag voortgezet verblijf en alle bewijsstukken 

in bij de IND. De cliënt zal vervolgens worden uitgenodigd om bij een IND-loket zijn/haar 

                                                      
4 Let er wel op dat er dan een verblijfsgat ontstaat, dus er ontstaan wel problemen met de bijstandsuitkering en 
de opbouw van de verblijfsrechten voor een vergunning voor onbepaalde tijd en naturalisatie. Zo spoedig 
mogelijk voortgezet verblijf aanvragen na afloop van de B8 blijft dus erg belangrijk! 

http://www.state.gov/
http://www.fco.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/collections/inspection-review-country-information-and-guidance-reports)
https://www.gov.uk/government/collections/inspection-review-country-information-and-guidance-reports)
http://www.amnesty.nl/
http://www.hrw.org/
http://www.unhcr.org/
http://www.lastradainternational.org/
http://www.ecoi.net/
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verhaal toe te lichten en de leges (371 euro) te betalen. In principe gaat de aanvraag voor de 

vergunning pas lopen als de leges betaald zijn. Indien de juridisch begeleider meegaat bij de 

aanvraag voortgezet verblijf is het belangrijk om eerst met de advocaat te overleggen of alle 

stukken inderdaad zijn ingediend bij de IND. Het is ook verstandig om van tevoren met de 

cliënt en de zorgcoördinator te overleggen of de cliënt de legeskosten kan betalen.  

 

Meegaan naar een hoorzitting bij de IND 

Tijdens de aanvraag voor voortgezet verblijf vindt vaak een hoorzitting plaats bij de IND. 

Soms al bij de eerste aanvraag, maar in principe altijd in de bezwaarfase. De advocaat van de 

cliënt zal hier altijd bij aanwezig zijn. Het kan voor de cliënt prettig zijn als de juridisch 

begeleider meegaat ter morele ondersteuning. Het is belangrijk om dit altijd van tevoren te 

overleggen met de cliënt zelf, de advocaat en de IND. Soms mag de juridisch begeleider ook 

iets zeggen, bijvoorbeeld een aanvulling geven wat landeninformatie betreft. 

 

Aanvraag sticker voor in het paspoort 

Indien een vreemdeling nog geen verblijfsvergunning heeft, maar wel in procedure is, dus 

wel rechtmatig verblijf heeft, is het mogelijk om een sticker te krijgen in het paspoort. Bij 

een identiteitscontrole kan de vreemdeling dan laten zien dat hij/zij rechtmatig in Nederland 

verblijft. Voor slachtoffers van mensenhandel geldt dit bijvoorbeeld tijdens de bedenktijd, 

gedurende de aanvraag voortgezet verblijf of gedurende de bezwaarfase bij een negatieve 

beslissing op de aanvraag voortgezet verblijf. De sticker is drie tot zes maanden geldig. 

 

Aanvraag W2-document 

Indien een vreemdeling rechtmatig verblijf heeft, maar niet in het bezit is van een paspoort, 

kan een W2-document worden aangevraagd. Gedurende de bedenktijd wordt een W2-

document afgegeven voor maximaal drie maanden, dit wordt door de Korpschef geregeld. In 

andere gevallen wordt het W2-document verleend voor maximaal één jaar. Het is belangrijk 

om de IND te wijzen op de identificatieplicht die in Nederland bestaat. Het is voor een 

vreemdeling moeilijk om zijn/haar identiteit aan te tonen als hij/zij niet beschikt over een 

paspoort of verblijfspas.  
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Meegaan naar een zitting bij de rechtbank 

Indien er een negatieve beslissing volgt op de aanvraag B8 of voortgezet verblijf en ook het 

bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan de advocaat beroep indienen bij de rechtbank. De 

advocaat van de cliënt zal hier altijd bij aanwezig zijn. In principe zijn deze zittingen bij de 

rechtbank openbaar. Het kan voor de cliënt prettig zijn als de juridisch begeleider meegaat 

ter morele ondersteuning. Het is belangrijk om dit altijd van tevoren te overleggen met de 

cliënt zelf en de advocaat.  

 

Ondersteuning bij de aanvraag voor een paspoort 

Het paspoortvereiste speelt bij de verlenging van de B8-vergunning en de aanvraag 

voortgezet verblijf. Voor veel cliënten is het erg moeilijk om een paspoort te krijgen, omdat 

zij niet (of niet meer) beschikken over documenten die hun identiteit aantonen. Veelal 

moeten deze documenten uit het land van herkomst komen, wat moeilijk is wanneer de 

cliënt geen contact meer heeft met familie aldaar en soms niet eens weet of de familie nog 

in leven is of waar familieleden zich bevinden. Soms is het mogelijk om via contacten van 

bijvoorbeeld het Leger des Heils of via het Tracing Team van het Rode Kruis familieleden en 

documenten op te sporen, maar dit blijkt vaak een tijdrovende klus die meestal weinig 

oplevert.  

 

Tevens werken ambassades vaak tegen, omdat ze niet duidelijk aangeven welke 

documenten noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een paspoort of deze voorwaarden 

regelmatig veranderen. Sommige ambassades in Nederland of Brussel geven nooit 

paspoorten af. In een enkel geval geven ze dan wel een nationaliteitsverklaring af, zodat de 

cliënt dit document in ieder geval kan tonen aan de IND.5  

 

Stukken die over het algemeen aan de ambassade moeten worden overlegd zijn: 

- stukken die de identiteit van de cliënt aantonen, 

- stukken die aantonen dat de cliënt rechtmatig in Nederland verblijft, 

- indien het paspoort is gestolen, aangifte van vermissing van het paspoort die is 

gelegaliseerd bij de afdeling legalisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

- geld 

                                                      
5 Een voorbeeld hiervan is de ambassade van Sierra Leone. 
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- pasfoto’s  

 

Als de juridisch begeleider met de cliënt naar de ambassade gaat voor de aanvraag van een 

paspoort, is het belangrijk om niet te zeggen dat de cliënt slachtoffer van mensenhandel is. 

Het is niet duidelijk of de ambassademedewerkers volledig te vertrouwen zijn of eventueel 

banden hebben met de handelaren. Ook is prostitutie in sommige landen strafbaar, wat de 

cliënt extra kwetsbaar maakt bij terugkeer.  Als de cliënt rechtmatig verblijf in Nederland 

moet aantonen, is het belangrijk om kopieën van de aanvraagformulieren te maken, maar 

niet van de gronden die de advocaat aanvoert. Tevens kan een W2-document worden 

getoond. Indien de cliënt een B8-pasje heeft, kan deze getoond worden. Sinds 9 mei 2007 

wordt op de pas niet langer B8 vermeld, maar ‘conform beschikking Staatssecretaris’. Sinds 1 

juni 2013 is dat ´humanitair tijdelijk´.  

 

Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat de ambassademedewerkers vaak 

kortaf zijn en je lang kunnen laten wachten. De juridisch begeleider moet zorgen dat hij/zij er 

in ieder geval goed voorbereid naartoe gaat om niet voor verassingen te komen staan. Hij/zij 

dient vooraf te overleggen met de advocaat met welk doel hij/zij naar de ambassade moet 

gaan en welke stukken hij/zij mee kan nemen om de identiteit aan te tonen. 

 

Indien een cliënt naar een ambassade in Brussel moet, is het belangrijk om vooraf te 

controleren of de cliënt legaal de grens mag passeren. Indien de cliënt nog een 

verblijfsvergunning heeft, kan een vreemdelingenpaspoort worden aangevraagd bij de 

gemeente. Indien de cliënt geen vergunning meer heeft, moet een laissez passer worden 

aangevraagd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een terugkeervisum bij de IND.  

 

Na afloop kan de juridisch begeleider een verslag maken van het ambassadebezoek, wat de 

advocaat vervolgens kan indienen bij de IND. Dit verslag toont in ieder geval de 

inspanningsverplichting van de cliënt aan. Indien de cliënt al het mogelijke gedaan heeft om 

een paspoort te krijgen, maar het lukt toch steeds niet, kan de IND uiteindelijk besluiten om 

vrijstelling te verlenen van deze verplichting. 
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Ondersteuning bij de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort: 

Indien het niet mogelijk is om een paspoort van het land van herkomst te krijgen, is het wel 

mogelijk om een vreemdelingenpaspoort aan te vragen, zodat de cliënt toch de mogelijkheid 

heeft om te reizen. De cliënt moet beschikken over een reguliere verblijfsvergunning; het 

vreemdelingenpaspoort is geldig zolang de verblijfsvergunning geldig is. Een 

vreemdelingenpaspoort kan worden aangevraagd bij de gemeente. Het is verstandig om van 

tevoren bij de gemeente te informeren welke stukken noodzakelijk zijn voor de aanvraag, 

want dit kan per gemeente wel eens verschillen. Het is in ieder geval belangrijk dat de cliënt 

kan aantonen waarom het niet mogelijk is om een paspoort van het land van herkomst te 

krijgen. 

 

Ondersteuning bij andere aanvragen dan B8 of B9: 

Soms wil de cliënt geen aangifte doen tegen de mensenhandelaar of op andere wijze 

medewerking verlenen aan de strafzaak. Indien dit samenhangt met ernstige bedreigingen 

of medische/psychische beperkingen en de cliënt kan dit bewijzen kan een beroep worden 

gedaan op de B8-vergunning. Er kan echter ook worden onderzocht of een andere 

procedure mogelijk is of dat iemand (op termijn) zou willen terugkeren. Andere procedures 

die wij binnen Recht in Zicht begeleiden zijn: asiel, verblijf bij kind, verblijf bij partner, uitstel 

van vertrek vanwege medische redenen, niet-tijdelijke humanitaire gronden (schrijnende 

omstandigheden). Ook na een afwijzing Voortgezet Verblijf na de B8, kan worden 

onderzocht of een andere verblijfsprocedure niet beter aansluit bij de situatie van de cliënt. 

In sommige gevallen is het dan ook noodzakelijk om een andere advocaat te zoeken die 

gespecialiseerd is in deze procedure.  

Indien iemand besluit om terug te keren, kan hij/zij in contact worden gebracht met een 

organisatie die gespecialiseerd is in terugkeer. Ook het Leger des Heils heeft in een aantal 

landen contacten opgebouwd om terugkeer te begeleiden, bijvoorbeeld in Roemenië.  

 

4.6 Het einde van de juridische ondersteuning aan de cliënt 

Cliënten hebben over het algemeen langdurig begeleiding nodig. De verblijfsprocedure duurt 

over het algemeen lang, zeker als er in eerste instantie een afwijzing volgt en de 

bezwaarprocedure of zelfs een beroepsprocedure moet worden opgestart. Ook moeten vaak 
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verschillende pogingen worden gedaan om een paspoort te krijgen en documenten 

opvragen uit het land van herkomst kost vaak veel tijd. Voor een aanvraag bij het 

Schadefonds Geweldsmisdrijven moet veel bewijs worden geleverd, dus ook deze aanvraag 

kost aardig wat tijd.  

 

Het Leger des Heils sluit een dossier indien de verblijfsvergunning, het paspoort en de 

schadevergoeding rond zijn (of daar in ieder geval alles aan is gedaan om het te verkrijgen). 

Dit betekent dat de cliënt een stabiele verblijfsstatus heeft, een paspoort uit het land van 

herkomst heeft gekregen of, indien dat niet mogelijk is, een vreemdelingenpaspoort heeft 

gekregen en indien mogelijk schadevergoeding heeft gekregen vanuit een voeging in de 

strafzaak of van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.  

 

Tevens sluit Het Leger des Heils een dossier indien de cliënt of de hulpverlening aangeven 

geen behoefte meer te hebben aan juridische begeleiding.  

 

De vrijwilliger plant altijd een eindgesprek met de cliënt. Tijdens het eindgesprek bespreekt 

de juridisch begeleider de volgende zaken met de cliënt:   

 

- Wanneer loopt de verblijfsvergunning af en moet verlenging worden aangevraagd? 

- Waar en hoe kan de verlenging worden aangevraagd? 

- Is er een mogelijkheid voor de aanvraag voor een vergunning voor onbepaalde tijd? 

- Zo ja, hoe en wanneer kan dit worden aangevraagd? 

- Is er een mogelijkheid voor naturalisatie? 

- Zo ja, hoe en wanneer kan dit worden aangevraagd? 

- Wanneer loopt het paspoort af en moet verlenging worden aangevraagd? 

- Waar en hoe kan de verlenging worden aangevraagd? 

- De mogelijkheid om bij juridische vragen contact op te nemen met de coördinator van het  

   project ‘Recht in zicht’.  

 

Client is met onbekende bestemming vertrokken  

Soms lukt het ineens niet meer om contact met een cliënt te krijgen. Het leger des Heils 

probeert dan de volgende stappen te doorlopen: 
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- Als het telefonisch niet lukt om cliënt te pakken te krijgen, een sms sturen, een brief 

sturen naar het woonadres, een mail zenden als iemand een mailadres heeft of op 

huisbezoek gaan; 

- Binnen het sociale netwerk van de persoon nagaan of iemand weet wat er aan de 

hand is, bijvoorbeeld als je weet dat een cliënt bevriend is met een andere cliënt, als 

je weet naar welke kerk iemand gaat etc.  

- Binnen het professionele netwerk van iemand nagaan of iemand nog recentelijk 

contact heeft gehad, bijvoorbeeld via een psycholoog, een huisarts, de advocaat, een 

arts in een ziekenhuis, het Wereldhuis waar iemand vaak luncht etc.  

Als dit allemaal geen resultaat oplevert, kan aangifte van vermissing gedaan worden van de 

persoon. Mocht de persoon in aanraking komen met overheidsinstanties, dan wordt er 

melding gedaan dat iemand als vermist is opgegeven en wordt doorgegeven wie dat heeft 

gedaan, zodat de persoon zelf contact kan opnemen. Tot maximaal een jaar na de aangifte 

blijft Recht in Zicht met regelmatige tussenpozen (bijvoorbeeld elke twee maanden) 

informeren bij de politie of er een melding is binnengekomen op de aangifte. Na een jaar 

wordt het dossier binnen het project definitief gesloten.  
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5.  Begeleiding van vrijwilligers 
 
In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe het Leger des Heils haar vrijwilligers de 

afgelopen jaren heeft begeleid. Zo zal worden beschreven welke eisen zij heeft gesteld aan 

haar vrijwilligers, hoe zij de kwaliteit van de vrijwilligers kon waarborgen en welke 

activiteiten zij voor de vrijwilligers heeft georganiseerd. Het hoofdstuk begint met de vraag 

waarom het Leger des Heils ervoor heeft gekozen om te werken met vrijwilligers. 

 

5.1 Waarom werken met vrijwilligers? 

Binnen diverse projecten van het Leger des Heils wordt er vanuit een bewuste keuze al enige 

jaren gewerkt met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn, door hun gelijkwaardige positie en het niet 

vervullen van een hulpverleners functie, zeer in staat om de cliënten van het Leger des Heils 

te ondersteunen en via empowerment methodieken de cliënten zelfredzamer te laten 

worden. In hoofdstuk 1 is reeds beschreven dat de langdurige, laagdrempelige en intensieve 

begeleiding door de vrijwilligers een absolute meerwaarde is van het project ‘Recht in Zicht’.  

 

Het werken met vrijwilligers heeft grote voordelen: 

- De toegankelijkheid/drempelverlaging van het project voor de cliënten is groter door 

inzet van de vrijwilligers. 

- Er is geen hulpverlenersrelatie tussen de vrijwilliger en de cliënt. De relatie tussen de 

vrijwilliger is gelijkwaardig; het is contact van mens tot mens. Daardoor is er minder 

achterdocht bij de cliënt. De cliënt ziet dat er mensen zijn in hun omgeving die zich 

vrijwillig voor hen willen inzetten. 

- Organisaties die met vrijwilligers werken hebben meer tijd voor hun cliënten dan 

organisaties die alleen werken met beroepskrachten. Dit is een belangrijke factor bij 

het winnen van vertrouwen van de cliënten en hen te begeleiden naar meer 

zelfredzaamheid. De vrijwilligers pakken hiermee het werk op waar de professionals 

stoppen. 

- Vrijwilligers brengen expertise en diversiteit binnen de organisatie. 
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5.2 Vrijwilligersprofiel 

Een juridisch begeleider zou volgens het Leger des Heils moeten beschikken over de 

volgende vaardigheden en kwaliteiten: 

- juridische kennis; 

- openstaan voor andere culturele en religieuze normen en waarden; 

- in staat zijn een vertrouwensband op te bouwen; 

- professionele afstand kunnen bewaren; 

- over groot incasserings- en doorzettingsvermogen beschikken; 

- enthousiast en initiatiefrijk zijn; 

- respectvol zijn; 

- geduldig zijn en goed kunnen luisteren; 

- goed met andere instanties kunnen overleggen; 

- talenkennis en ervaring met niet-westerse culturen hebben; 

- met beide benen op de grond staan. 

 
Het Leger des Heils heeft altijd de eis gesteld dat een vrijwilliger minimaal zes maanden 

actief is, gezien de vertrouwensband die zal worden opgebouwd. Het is moeilijk te begrijpen 

voor cliënten als zij hun hele verhaal hebben verteld aan de vrijwilliger en vertrouwen 

hebben getoond en vervolgens snel ‘verlaten’ worden. Tevens moet een vrijwilliger voor 

minimaal 4 uur per week beschikbaar zijn.  

 

Het is belangrijk om te kijken wat voor werk de vrijwilliger doet, zodat geen 

belangenverstrengeling kan optreden. Het is belangrijk om per geval te oordelen of sprake is 

van belangenverstrengeling en dit altijd openlijk te bespreken met de cliënt indien de 

vrijwilliger al is gekoppeld.  

 

Er werkte op een gegeven moment een vrijwilliger bij het Leger des Heils die een betaalde 

functie kreeg bij de IND op de afdeling naturalisatie. Zij was al gekoppeld aan een cliënt en 

zowel de vrijwilliger als de cliënt wilden niet dat dit contact zou stoppen. Zij heeft een 

verklaring van de IND gevraagd dat er geen sprake was van belangenverstrengeling, 

aangezien het de afdeling naturalisatie betrof en zij dus niet zou besluiten op aanvragen voor 

een verblijfsvergunning. Later solliciteerde een vrijwilliger die als gehoorambtenaar op het 
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Aanmeldcentrum werkte. In dat geval heeft Het Leger des Heils wel geoordeeld dat er sprake 

was van belangenverstrengeling, aangezien een aantal cliënten voor of na de B8-procedure 

een asielprocedure doorloopt.  

 
In beginsel hebben alle vrijwilligers van het project ‘Recht in Zicht’ een juridische 

achtergrond: ze studeren rechten, zijn al jurist of hebben in de praktijk juridische kennis 

opgedaan, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk bij Vluchtelingenwerk. In sommige gevallen 

studeerden zij geen rechten, maar bijvoorbeeld ontwikkelingsstudies, vrouwenstudies of 

criminologie, waarbij zij wel bepaalde rechtenvakken volgden. In het verleden zijn enkele 

vrijwilligers actief geworden als juridisch begeleider, terwijl zij geen juridische achtergrond 

hadden. Ondanks het werkboek en de trainingen die zij van het Leger des Heils hebben 

gekregen, bleef dit moeizaam. Op een gegeven moment heeft het Leger des Heils er 

derhalve voor gekozen om geen vrijwilligers meer aan te nemen die niet op een of andere 

wijze juridische kennis hebben opgedaan.  

 
De leeftijd varieert sterk van 20 tot 70 jaar. Het Leger des Heils ziet wel dat de meeste 

vrijwilligers tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. Zowel mannen als vrouwen kunnen vrijwilliger 

worden, hoewel we zien dat de vrijwilligersgroep meestal voor het grootste deel uit 

vrouwen bestaat. We kunnen concluderen dat ook het contact tussen een mannelijke 

vrijwilliger en een vrouwelijke cliënt zonder problemen verloopt.  

 

5.3 Het intakegesprek met de vrijwilliger 

Het eerste gesprek dat de mogelijke juridisch begeleider voert met de coördinator wordt ook 

wel het intakegesprek genoemd. Het gesprek dient om de geïnteresseerde te informeren 

over het project en om te peilen of hij/zij geschikt zou zijn als juridisch begeleider. Er wordt 

gevraagd naar de juridische achtergrond, de motivatie, de kennis van de doelgroep etcetera. 

Naar aanleiding van het gesprek beslist de coördinator of hij/zij de sollicitant geschikt vindt 

en de sollicitant krijgt indien nodig bedenktijd. In bijlage 6 is een vragenformulier te vinden 

voor het intakegesprek met een vrijwilliger.  
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5.4 Kwaliteitswaarborg vrijwilligers  

Indien de vrijwilliger heeft besloten om te beginnen met het vrijwilligerswerk, verzoekt de 

coördinator van het project de vrijwilliger een aantal documenten te ondertekenen en aan 

te vragen: 

 

Vrijwilligersovereenkomst 

In de overeenkomst staat beschreven dat de vrijwilliger een geheimhoudingsplicht heeft en 

dat de dossiers op het kantoor worden bewaard. Tevens staat hierin dat de vrijwilliger 

minimaal zes maanden actief dient te zijn voor een bepaald aantal uren per week (wordt 

met de vrijwilliger besproken, maar is altijd minimaal 4 uur). De vrijwilliger is ook verplicht 

een minimum aantal trainingen en intervisies per jaar te volgen. Ook wordt beschreven hoe 

de vrijwilliger is verzekerd en waar hij/zij naartoe kan indien er problemen ontstaan in het 

vrijwilligerswerk. In bijlage 7 is een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst te vinden.  

 

Geheimhoudingsverklaring 

Naast de bepaling over geheimhouding in de vrijwilligersovereenkomst, tekent de vrijwilliger 

ook een aparte geheimhoudingsverklaring. De vrijwilliger mag het dossier niet mee naar huis 

nemen, mag niet zonder toestemming van de cliënt met derden over de cliënt spreken en de 

vrijwilliger heeft ook altijd toestemming van de cliënt nodig om informatie op te vragen bij 

derden. Deze verklaring maakt de vrijwilliger nog eens extra bewust van de veiligheids- en 

zorgvuldigheidseisen die we binnen het project in acht willen nemen. In bijlage 8 is de 

geheimhoudingsverklaring te vinden.  

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

Elke vrijwilliger dient een VOG aan te vragen via een aanvraagformulier die de coördinator 

verstrekt. De vrijwilliger levert deze in bij de afdeling Burger- / Publiekszaken van de 

gemeente waar hij/zij staat ingeschreven. De kosten voor deze VOG (€ 41,35 ) worden door 

het Leger des Heils vergoed. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de 

betreffende persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een 

specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent personen die een VOG aanvragen 

en geeft de VOG's af. Iemand krijgt in ieder geval een VOG als hij/zij geen strafbaar feit heeft 

gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. 
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Introductietraining 

In de introductietraining wordt informatie gegeven over het project, de doelgroep, de B8 en 

B9 procedure, eventuele vervolgprocedures en de taken binnen het project. Ook wordt 

stilgestaan bij moeilijke situaties/dillema’s die zich kunnen voordoen bij het begeleiden van 

een cliënt. Tijdens de training wordt ook een werkboek verstrekt waarin bovenstaande 

thema’s op papier worden uitgediept.  

 

Examen 

Na de introductietraining wordt met elke vrijwilliger een moment gepland waarop het 

examen (zie bijlage 9) wordt afgenomen. Het behalen van het examen is essentieel om te 

mogen starten als juridisch begeleider.  

 

5.5 De koppeling aan de cliënt 

Indien de vrijwilliger de vrijwilligersovereenkomst en de geheimhoudingsverklaring heeft 

ondertekend, de VOG heeft ontvangen, de introductietraining heeft gevolgd en het examen 

heeft behaald, kan hij/zij daadwerkelijk gekoppeld worden. Bij het zoeken naar een cliënt, 

houdt de coördinator rekening met de wensen van de cliënt en de wensen van de 

vrijwilliger.  

 

Bij de koppeling is de coördinator van het project altijd aanwezig, hij/zij heeft de cliënt 

immers al gezien bij het intakegesprek en is dus de link naar de vrijwilliger en tevens kan 

hij/zij meedenken bij het opstellen van het plan van aanpak.  

 

Het Leger des Heils heeft in de loop van het project de koppeling steeds vaker tegelijkertijd 

met het intakegesprek van de cliënt te laten plaatsvinden. Dit scheelt aan de ene kant tijd en 

aan de andere kant wordt voorkomen dat de nieuwe cliënt al steeds vragen wil stellen aan 

de coördinator, terwijl er nog geen vrijwilliger is die taken kan oppakken. Het is dan wel 

belangrijk om de verwijzer van de cliënt vooraf goed te informeren over het project en deze 

te vragen het goed uit te leggen aan de cliënt. Met de verwijzer kunnen dan vooraf de 

wensen van de cliënt worden besproken op basis waarvan een vrijwilliger kan worden 
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geselecteerd. Op dat moment hebben de coördinator van het project en de vrijwilliger nog 

niet het dossier kunnen lezen, zodat slechts een globale hulpvraag en taakverdeling kunnen 

worden opgesteld.  

 

Alle dossiers worden bewaard op het kantoor van het Leger des Heils. De vrijwilliger 

vermeldt alle taken die hij/zij uitvoert in het cliëntenlogboek (zie bijlage 3) dat voorin elk 

dossier wordt bewaard. Daarnaast wordt elke twee maanden de voortgangsrapportage 

bijgewerkt (zie hoofdstuk 3).  

 

De meeste vrijwilligers hebben één cliënt begeleid. Sommige vrijwilligers hadden echter tijd 

over en verzochten om een tweede en soms zelfs derde cliënt. Het is voor de coördinator 

belangrijk om goed in te schatten of dit niet te zwaar wordt voor de vrijwilliger. Het is 

belangrijk dat alle cliënten evenveel ondersteuning krijgen van de vrijwilliger. 

 

Aangezien veel voorzieningen samenhangen met de verblijfsstatus, is het belangrijk om als 

juridisch begeleider continu met de zorgcoördinator/maatschappelijk werker te overleggen 

en de taakverdeling eventueel bij te stellen. De advocaat is procesvertegenwoordiger en in 

die zin ook eindverantwoordelijk. De juridisch begeleider is dus ondersteunend aan de 

advocaat en dient tevens veelvuldig met de advocaat te overleggen welke taken hij/zij kan 

uitvoeren. Juridisch begeleiders kunnen zich ook kritisch en adviserend opstellen naar de 

advocaat toe, zij hebben immers ook gedegen juridische kennis.  

 

Voor een juridisch begeleider is het erg belangrijk om professionele afstand te bewaren ten 

opzichte van de cliënt. De vrijwilliger is vaak ook ‘slecht nieuws brenger’ wat een lastige 

positie is als de afstand te klein is. Tevens fungeert de vrijwilliger soms ook als coach en 

moet de cliënt soms aansporen om taken op te pakken.  

Ook is het belangrijk om grenzen te stellen, de advocaat blijft eindverantwoordelijke in de 

juridische procedure en de zorgcoördinator is eindverantwoordelijk als het gaat om de 

algemene ondersteuning van de cliënt. De vrijwilliger zal in de gaten moeten houden wat 

wel en wat niet onder het takenpakket valt en indien nodig moeten doorverwijzen naar de 

juiste instantie. 

 



 
38 

5.6 Begeleiding vanuit de organisatie 

Voor de vrijwilligers is het erg belangrijk dat zij ergens terecht kunnen met hun vragen, zodat 

zij weten wat zij moeten doen en geen fouten maken. Het Leger des Heils heeft deze 

begeleiding geboden door de volgende middelen/activiteiten: 

 

Op kantoor werken 

Voor de vrijwilligers was het altijd mogelijk om op het kantoor van Het Leger des Heils te 

werken. Hier bevindt zich ook het dossier van de cliënt. Indien vragen opkwamen, kon de 

coördinator direct bijspringen.  

 

Vragen die per mail of telefonisch worden gesteld 

Veel vrijwilligers stellen hun vragen of leggen hun problemen voor via de mail of de telefoon. 

Op deze wijze is het voor de coördinator mogelijk om snel te reageren op de vraag of het 

probleem, zodat de vrijwilliger weer op weg wordt geholpen.  

 

Individuele werkbespreking 

Indien de vraag ingewikkelder is of de vrijwilliger een probleem aangeeft met het Leger des 

Heils, de advocaat, de cliënt of de zorgcoördinator, is het verstandig om een werkbespreking 

te plannen, zodat rustig met de vrijwilliger overlegd kan worden.  

 

Bespreking voortgangsrapportages 

Eens in de twee maanden zit de coördinator met elke vrijwilliger om de voortgang in het 

dossier te bespreken. De vrijwilliger vult hiervoor de voortgangsrapportage in (zie hoofdstuk 

3).  

 

Intervisie 

Ongeveer vier keer per jaar wordt een intervisiebijeenkomst georganiseerd, waarbij de 

vrijwilligers met elkaar knelpunten/dillema’s kunnen bespreken in de begeleiding van hun 

cliënt of het contact met bijvoorbeeld de advocaat, zorgcoördinator of het Leger des Heils. 

Vrijwilligers kunnen op deze wijze knelpunten met elkaar delen, elkaar steunen en van 

elkaar leren.  
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De intervisie heeft meestal de volgende vorm: 

- Inventarisatie van knelpunten; 

- Turven wie wat aan bod wil laten komen deze intervisie (meestal redden we het om 

twee thema’s te bespreken); 

- Een probleemhouder benoemen. Deze legt het probleem uit; 

- Open vragen stellen om het knelpunt/probleem helder te krijgen; 

- Ieder schrijft voor zich tips en tops op en wat er in hem/haar opkomt naar aanleiding 

van de casus die is ingebracht, wat zijn bijvoorbeeld ook jouw eigen gevoelens; 

- Ieder deelt wat hij/zij heeft opgeschreven in de groep. Het voordeel hiervan is dat 

daadwerkelijk iedereen gehoord wordt. Het feit dat soms meerdere keren hetzelfde 

wordt gezegd, geeft het belang van dit punt aan; 

- De probleemhouder geeft tot slot een reactie op hetgeen naar voren is gekomen.  

 

5.7 Deskundigheidsbevordering en overige activiteiten 

Om de vrijwilligers te blijven motiveren en kennis en ervaring uit te wisselen, werden 

trainingen en lezingen georganiseerd.  

 

Voor de lezingen werden mensen/organisaties uit het werkveld uitgenodigd, zoals een 

advocaat, het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, Dokters van de Wereld, 

een psycholoog, terugkeerorganisaties, een zorgcoördinator etc.  

 

De trainingen hadden als thema: juridische procedures, interculturele communicatie, het 

voeren van cliëntgesprekken, omgaan met trauma, herstelgericht werken, voodoo en de 

gevolgen voor slachtoffers mensenhandel etc.  

 

De vrijwilligers krijgen ook de gelegenheid om de basistraining ondersteunend 

vrijwilligerswerk te volgen bij de VrijwilligersAcademie, met als thema’s: afstand en 

nabijheid, grenzen stellen, het geven en ontvangen van feedback, de reddersdriehoek, 

gesprekstechnieken, motiverende gespreksvoering etc.  

 
5.8 Eindgesprek met de vrijwilliger 

De vrijwilligers zullen om verschillende redenen op een gegeven moment stoppen,:  
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- ze hebben meer tijd voor hun studie nodig; 

- ze zijn klaar met hun studie en gaan werken; 

- ze krijgen uitbreiding van hun uren op hun betaalde baan; 

- ze willen ander vrijwilligerswerk gaan doen. 

 

Soms stopt een vrijwilliger, terwijl er nog procedures lopen op de drie hoofdgebieden 

(verblijfsvergunning, paspoort en schadevergoeding). Een vrijwilliger wordt gevraagd 

minimaal zes maanden actief te zijn, maar procedures duren vaak veel langer. In dat geval 

zal de persoon verder moeten worden begeleid. De begeleiding vindt dan plaats door de 

coördinator en stagiaires binnen Recht in Zicht. De begeleiding zal iets minder intensief zijn 

dan de begeleiding door de vrijwilliger, maar op deze manier wordt voorkomen dat een 

cliënt tussen wal en schip valt. Bovendien zijn de lopende procedures al opgestart door 

Recht in Zicht en is er een vertrouwensband opgebouwd.  

Recht in Zicht koos er bewust voor om geen nieuwe buddy aan de persoon te koppelen, 

omdat de vraag naar buddy’s vaak groter is dan het aanbod en ook nieuwe cliënten de kans 

moeten krijgen om begeleiding door een buddy te ontvangen.  

 

De coördinator plant altijd een afsluitend gesprek met de juridisch begeleider om te 

evalueren hoe de vrijwilliger het project heeft ervaren, wat goed ging en wat minder goed 

ging. De ervaring leert dat dit enorm veel input oplevert. Het Leger des Heils heeft ook altijd 

een klein presentje gekocht om de vrijwilliger te bedanken, bijvoorbeeld een boek 

gerelateerd aan het onderwerp mensenhandel.  

 

Daarnaast vindt altijd een afsluitend gesprek met de vrijwilliger en de cliënt plaats, zodat zij 

afscheid van elkaar kunnen nemen. Veel vrijwilligers willen nadat zij zijn gestopt als 

vrijwilliger graag nog contact houden met de cliënt, gewoon op vriendschappelijke basis. Zij 

hebben inmiddels zo’n band opgebouwd met hun cliënt dat zij het jammer zouden vinden 

om afscheid te nemen. Het Leger des Heils heeft de band die zij hebben opgebouwd altijd 

gezien als iets waardevols en is hier dan ook altijd mee akkoord gegaan. Wel is het belangrijk 

voor zowel de vrijwilliger als de cliënt duidelijk is dat het enkel om vriendschappelijk contact 

gaat, zodat de vrijwilliger niet alsnog allerlei taken op zich neemt zonder professionele 
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begeleiding te ontvangen. Indien er nog procedures lopen op de drie hoofdgebieden, zal het 

Leger des Heils blijven ondersteunen, zodat de cliënt daarop kan terugvallen.  
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6. Knelpunten binnen ‘Recht in Zicht’ en tips 
 
In de loop der jaren is het Leger des Heils binnen het project ‘Recht in Zicht’ tegen een aantal 

knelpunten aangelopen. We hebben deze knelpunten steeds onder de loep genomen en 

gekeken naar mogelijke oplossingen. In dit hoofdstuk zullen we deze knelpunten en 

mogelijke oplossingen met u delen.  

 
6.1 Lange procedures en vrijwilliger stopt na zes maanden 
De procedures duren vaak langer dan zes maanden, waardoor het regelmatig voorkwam dat 

een vrijwilliger stopte met de begeleiding, terwijl er nog hulpvragen speelden bij de cliënt. 

Indien deze hulpvragen speelden op de drie hoofdgebieden (verblijfsvergunning, paspoort 

en schadevergoeding), bleven wij begeleiding bieden door de coördinator en de stagiaires 

binnen Recht in Zicht om te voorkomen dat een cliënt tussen wal en schip zou vallen. 

Bovendien waren de lopende procedures al opgestart door Recht in Zicht en was er een 

vertrouwensband opgebouwd. Een nadeel hiervan is wel dat het project volstroomt met 

cliënten en de groep die geen buddy meer heeft steeds groter wordt.  

 

Tips: 

- Indien er voldoende vrijwilligers zijn en er nog veel hulpvragen spelen, is het 

verstandig om toch een nieuwe vrijwilliger aan de cliënt te koppelen; 

- Er kunnen afspraken worden gemaakt met andere partijen die de ondersteuning over 

kunnen nemen, zoals de zorgcoördinator mensenhandel (indien iemand zich nog in 

de B8 of B9 procedure bevindt), het algemeen maatschappelijk werk, 

schuldhulpverlening of Vluchtelingenwerk en ASKV (indien iemand de asielprocedure 

ingaat). Dit is echter vaak wel een probleem als iemand nog geen verblijfsvergunning 

heeft en geen recht heeft op voorzieningen. We zien dan vaak dat het reguliere 

maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en opvangplekken geen ondersteuning 

kunnen bieden.  

- Wij gaan nu starten met een pilot waarbij de groep vrijwilligers, naast dat zij een 

cliënt begeleiden ook af en toe een dag spreekuur draaien. Tijdens het spreekuur 

wordt ondersteuning geboden aan de groep cliënten die geen eigen buddy meer 

heeft. Vrijwilligers doen op deze manier meer ervaring op met andere cliënten en 
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procedures en aan de andere kant krijgen de coördinator en stagiaires extra 

ondersteuning bij het begeleiden van deze groep.  

6.2 De vrijwilliger blijkt toch over te weinig kennis of vaardigheden te beschikken 

Helaas kwam het af en toe voor dat een vrijwilliger startte met de begeleiding, maar het 

vrijwilligerswerk toch al snel te zwaar vond. Onze cliënten bevinden zich in ingewikkelde 

juridische procedures en hebben daarnaast vaak psychische problemen door hetgeen zij 

hebben meegemaakt, waardoor het begeleiden van deze groep ook emotioneel zwaar kan 

zijn. Dit betekent dat een vrijwilliger aan de ene kant over voldoende juridische kennis moet 

beschikken, om bijvoorbeeld goed met een advocaat te kunnen overleggen, juridische 

stukken te kunnen schrijven en aanwezig te zijn bij (hoor)zittingen. Aan de andere kant moet 

de vrijwilliger ook zelf stevig in zijn/haar schoenen staan om wel mee te kunnen leven met 

de problemen die spelen bij de cliënt en de emoties die daarmee gepaard gaan, maar ook 

voldoende afstand kunnen bewaren en de problemen niet teveel mee naar huis nemen. De 

vrijwilliger zal ook aansluiting moeten proberen te vinden bij de belevingswereld van de 

cliënt, diens cultuur en religie; en tevens begrip kunnen opbrengen voor klachten bij de 

cliënt als concentratieproblemen, vergeetachtigheid, slaapproblemen, neerslachtigheid 

etcetera, waardoor de cliënt soms bijvoorbeeld een afspraak vergeet, te laat komt, stukken 

niet op orde heeft of emotioneel reageert.   

 

Tips: 

- Wees al duidelijk tijdens het intakegesprek en tijdens de introductietraining over de 

zwaarte van het vrijwilligerswerk; het is niet iets wat je er zomaar even bij doet; 

- Met het examen kan in ieder geval de juridische kennis worden getoetst; 

- Bied voldoende intervisie en individuele werkbespreking aan, zodat de vrijwilliger 

tijdig dingen kan uiten waar hij/zij tegenaan loopt;  

- Probeer de vrijwilliger ook pro-actief te benaderen, vooral in het begin; controleer 

per telefoon of email of alles goed loopt en hoe de vrijwilliger het vrijwilligerswerk 

ervaart;  

- Bied voldoende training aan zowel op het juridische kennisgebied als op 

psychosociaal vlak; 
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- Als ook na alle training en intervisie de vrijwilliger het vrijwilligerswerk toch te zwaar 

blijft vinden of de cliënt geeft aan dat de begeleiding niet goed loopt, is het belangrijk 

om niet te lang door te blijven gaan met investeren in de vrijwilliger en de koppeling 

te stoppen. De investering in en de opbrengst van de vrijwilliger moeten in balans 

zijn. Als de vrijwilliger blijft aanmodderen, kan dit schade aanbrengen in de 

procedure van de cliënt of de naam van het project.  

6.3 De vrijwilliger blijkt toch te weinig tijd te hebben 

Een nieuwe vrijwilliger is niet altijd in staat om te overzien of hij/zij voldoende tijd heeft voor 

het project (minimaal 4 uur per week) of de situatie kan op korte termijn veranderen 

(bijvoorbeeld door een nieuwe baan of veranderde thuissituatie). Soms is de vrijwilliger 

genoodzaakt om dan binnen de zes maanden termijn al afscheid te nemen van het project 

en de cliënt. Uiteraard willen we dit zoveel mogelijk voorkomen, want het is nadelig voor de 

cliënt als hij/zij net de vrijwilliger begint te vertrouwen en persoonlijke informatie heeft 

gedeeld en de vrijwilliger dan plotseling weer afscheid neemt. Daarnaast heeft het project 

zelf ook al aardig wat tijd in de vrijwilliger gestopt om hem/haar te trainen, het examen af te 

nemen, de stukken voor de vrijwilliger in orde te maken en de koppeling te laten 

plaatsvinden. Het is zonde van alle tijd en energie als de vrijwilliger al weer snel afscheid 

neemt.  

 

Tips: 

- Wees zeer duidelijk tijdens het intakegesprek en tijdens de introductietraining over 

de tijd dat het vrijwilligerswerk kost; het is niet iets wat je er zomaar even bij doet; 

- Zet in het vrijwilligerscontract duidelijk hoeveel uur per week de vrijwilliger heeft 

toegezegd om aan het project te besteden; 

- Plan altijd een afscheidsgesprek met de vrijwilliger en cliënt samen, zodat de 

vrijwilliger zelf kan uitleggen waarom hij/zij genoodzaakt is om te stoppen. Voor de 

cliënt is het goed om te begrijpen dat de reden dat de vrijwilliger al moet stoppen 

niet persoonlijk is.  
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6.4 Successen op lange termijn 

Zoals in paragraaf 4.6 reeds is beschreven, duren alle procedures lang en vaak is het zelfs 

nodig om in bezwaar, beroep of hoger beroep te gaan voordat een verblijfsvergunning wordt 

toegekend of een uitkering uit het Schadefonds wordt gegeven. En soms lukt het uiteindelijk 

na verscheidene pogingen niet om een verblijfsvergunning, paspoort of schadevergoeding te 

krijgen. Je kan als vrijwilliger heel hard werken om een aanvraag zo goed mogelijk te 

onderbouwen en verschillende bewijsstukken verzamelen, maar uiteindelijk heb je nooit een 

garantie op succes, want hierin zijn we volledig afhankelijk van de IND, het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven en ambassades.  

 

Tips:  

- Blijf voldoende bewust (en maak ook de vrijwilligers steeds bewust) van de kleine 

successen die worden bereikt, bijvoorbeeld het feit dat de cliënt de procedure beter 

begrijpt, zich gehoord voelt, dat de voedselbank voedselpakketten verstrekt, dat een 

fonds wat leefgeld geeft of dat een dagbestedingscursus wordt opgestart.  

- Deel de kleine en grote successen in de groep, bijvoorbeeld door middel van een 

nieuwsbrief of groepsapp.  

- Zorg dat de vrijwilligers weten hoe ze zichzelf weer kunnen opladen, hoe ze het werk 

even los kunnen laten en hoe zij zichzelf kunnen blijven motiveren. Besteed hier 

aandacht aan tijdens de intervisie of bied een training aan over zelfzorg.  
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Bijlage 1:  Toestemmingsverklaring juridische begeleiding 

 
 
 

 

 

 
Hierbij geeft ………………………………… wonende te…………………………………….. geboren op 

………………………………………………….te …………………………………………………………….. 

en in rechte vertegenwoordigd door ………………………………………………………………………… 

toestemming aan het Leger des Heils, project ‘recht in zicht’, om het dossier in te zien en 

contact op te nemen met betrokken instanties ten behoeve van het opbouwen van een 

dossier in het kader van juridische begeleiding.    

 

 
 
 
 
 
Plaats         Datum                 Handtekening 
 
 
………………………                 ……………………….                    ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
47 

Bijlage 2: Intakeformulier cliënten 

        
Datum : 
Aangemeld via :  
Reden aanmelding : 
 
 
 
Naam : 
Adres : 
 
Telefoonnummer :  
Email adres : 
 
Geboortedatum : 
Geboorteland en plaats : 
Nationaliteit :  
 
Kinderen : 

Naam Geboortedatum/plaats Verblijfplaats  

   

   

   

 
 
Bekend bij Comensha  : ja/nee 
 
Maatsch. werker/opvang :  
Telefoonnummer : 
Emailadres :  
 
Advocaat   :  
Telefoonnummer  :  
Emailadres   : 
 
 
Hoe lang in Nederland :  
Verblijfsvergunning  :  
Geldigheidsduur  :  
V-nummer   :  
Paspoort in bezit  : ja/nee 
Bron van inkomsten :  
Ziektekostenverzekering : 
 
Welke talen spreekt u? : 
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Hulpvraag, problemen/klachten 
Waarmee kan het Leger des Heils u van dienst zijn? 
Waar zit u mee?  
(Denk aan: woning, verblijfsvergunning, inkomen, lichamelijke gezondheid, psychische 
gezondheid) 
 
 
 
 
 
Oorzaken van de problemen/klachten 
Hoe komt dat? 
Wat is de aanleiding om nu hulp te zoeken? 
 
 
 
 
 
Beleving van de situatie 
Hoe voelt u zich in de huidige situatie? 
Hoeveel zorgen maakt u zich hierover? 
(Denk aan: slaapproblemen, eetlust, angst, concentratieproblemen, lichamelijke klachten, 
stress) 
 
 
 
Veiligheid 
Denkt u dat de handelaar u zoekt? 
Bent u bang uw handelaar tegen te komen? 
Bent u bang voor instanties (bijvoorbeeld Immigratiedienst, politie)? 
 
 
 
Probleemhantering 
Wat heeft u tot nu toe gedaan om een oplossing te vinden? 
Wat zou u nog meer kunnen proberen? 
Heeft u professionele hulpverlening gehad? 
 
 
 
 
Beschermende factoren 
Inventariseer de beschermende factoren. Denk aan: woonruimte, werk, inkomen, opleiding, 
verblijfsvergunning, zingeving, ontspanningsmomenten, hobby’s.  
 
 
 
Sociale steun 
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Heeft u mensen waar u terecht kan met uw probleem? 
Heeft u contact met uw familie in het land van herkomst? (doorvragen hoe en wanneer 
contact plaatsvindt) 
 
 
 
Doelstellingen en behoeften 
Wat wilt u bereiken? 
Hoe wilt u dat uw leven er over een paar maanden uitziet? 
Wat zijn uw toekomstdromen? 
 
 
 
Verwachtingen en wensen 
Hoe verwacht u dat het Leger des Heils u kan helpen? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Achteraf in te vullen door het Leger des Heils 
Ondersteuning Leger des Heils geïndiceerd? 
Samenwerking andere organisaties? 
Moeten we doorverwijzen naar andere instanties? 
Ontbreekt er nog informatie?  
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Bijlage 3:  Cliëntenlogboek 
 
 

Naam: 

Opvanglocatie/adres: 
Tel. nr.: 

Advocaat: 
Tel.nr.: 
Fax nr.: 

Zorgcoördinator: 
Tel.nr.:  

Juridisch Maatje: 
Tel.nr.: 

  
Status: 

 Bedenktijd ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

 B8 vergunning 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

 Voortgezet verblijf art. 3.51 Vb2000/B9……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

 Vergunning asiel…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

 Vergunning regulier anders dan B8/B9 ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
Documenten: 

 paspoort……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

 geboorteakte…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

 strafdossier (PV, sepot, beklag)…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

 medisch dossier…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

 informatie integratie NL (school/werk/kinderen)……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 informatie land van herkomst (ambtsbericht, Amnesty, HRW, UNHCR)………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
Schadefonds: 

  Geen schadevergoeding strafzaak 

  Ernstig lichamelijk of psychisch letsel 

  Op Nederlands grondgebied gepleegd geweldsmisdrijf  

  Binnen tien jaren termijn 
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Datum: 
Door wie: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actie:  

 

Datum: 
Door wie: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actie:  

 

Datum: 
Door wie: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actie:  

 

Datum: 
Door wie: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actie:  
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Bijlage 4:  Machtigingsformulier voor aanwezigheid bij zitting 

 
 
 
 
 
 

Machtiging voor aanwezigheid van ……………… bij de rechtszitting van ……… om ………………… 
uur te …………………….. inzake ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
Hierbij geeft ………………………………… wonende te…………………………………….. geboren op 

………………………………………………….te ……………………………………………………………. 

toestemming aan …………………….. om aanwezig te zijn bij de rechtszitting van ……………….om 

………………uur te ……………………….inzake ……………………..  

 

 
 
 
 
 
Plaats           Datum    Handtekening 
 
 
………………………                  ……………………….                  …………………………… 



 
53 

Bijlage 5:  Machtigingsformulier opvragen informatie 

 
  
 

 

Hierbij geeft ………………………………… wonende te…………………………………….. geboren op 

………………………………………………….te …………………………………………………………….. 

toestemming aan ……………………………………………………………., vrijwilliger van het project ‘recht 

in zicht’ van het Leger des Heils Amsterdam, om informatie op te vragen 

over……………..…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………ten behoeve van ………………………….…………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
Plaats           Datum   Handtekening 
 
 
………………………                   ……………………….                 ……………………………… 
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Bijlage 6: Intakeformulier met vrijwilligers 
 
 
 
Datum    :  
Gehoord van het project via :  
              
Persoonlijke gegevens 
 
 
Naam en achternaam  :       m / v 
Geboortedatum en plaats :  
Straat en huisnummer  :  
Postcode en woonplaats  :  
Telefoonnummer  :  
Mobiel nummer   :  
E-mail    :  
 
   
Nationaliteit   :  
Etnische achtergrond  : 
 
Talenkennis   : 
Opleiding   : 
Beroep    :  
 
 
 
Bereikbaarheid (wanneer en hoe) :  
 
Contactpersoon bij  
calamiteiten en tel.nr.   :  
 
 
OV – voordeelurenkaart  : 
Rijbewijs   :  
Beschik je over een auto?  : 
   
__________________________________________________________    
      
 
Motivatie en kennis  
 
Wat is je motivatie om deel te nemen aan het project ‘Recht in zicht’? 
 
 
 
Wat weet je al van het thema ‘mensenhandel’?  
 
 
 
Wat weet je al van de B8 procedure en het vreemdelingenrecht?  
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___________________________________________________________________________________________
             
Ervaring 
 
Heb je ervaring met andere culturen of het werken met migranten/vluchtelingen? 
Zo ja, welke?  
 
 
 
 
 
Heb je ervaring met vrijwilligerswerk?  
Zo ja, welke?  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
         
Verwachtingen 
 
Wat verwacht je van het vrijwilligerswerk inhoudelijk? 
 
 
 
 
Wat verwacht je van contact met een cliënt?  
 
 
 
 
Wat verwacht je van de projectcoördinator?  
 
 
___________________________________________________________________________________________
             
 
Inbreng van de vrijwilliger 
 
Welke kwaliteiten neem je mee in je vrijwilligerswerk?  
 
 
 
 
 
Welke mogelijke valkuilen/uitdagingen zie je voor jezelf in je vrijwilligerswerk?  
 
 
  
__________________________________________________________________________________________
             
 
Overig  
 
Hoeveel tijd kun/wil je besteden aan dit project? 
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Bijlage 7: Vrijwilligersovereenkomst 

 
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 
 
werkeenheid : Goodwillcentra Amsterdam  
adres  : Rode Kruisstraat 24 
pc en plaats: : 1025 KN AMSTERDAM 
 
 
verder te noemen: “de werkeenheid” 
 
in dezen vertegenwoordigd door: 
naam  : Envoy H.J. Dijkstra 
functie  : algemeen directeur van de werkeenheid 
 
en mevrouw: 
 
naam  : naam 
geboortedatum geboortedatum 
adres  : < adres > 
postcode : < postcode > 
woonplaats : < plaatsnaam > 
telefoon : < telefoonnummer > 
 
verder te noemen: "vrijwilliger" 
 
komen het navolgende overeen, waarbij zij er vanuit gaan, dat deze overeenkomst geen 
arbeidsovereenkomst is in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 1 – Identiteit 
 
a. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een christelijke organisatie. 

Vanuit het geloof in Jezus Christus verleent het materiële en immateriële hulp aan 
mensen die deze hulp willen aanvaarden, zonder onderscheid naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezondheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van 
haar doelstellingen niet relevante grond dan ook. 
 

b. De vrijwilliger respecteert de doelstelling en identiteit van het Leger des Heils. Dat wil 
zeggen dat de vrijwilliger in doen en laten en in taalgebruik rekening houdt met de 
christelijke identiteit van het Leger des Heils. 
 

c. De vrijwilliger is of wordt vertrouwd met hoofdlijnen van de Leger des Heils aanpak als 
manier van werken. 
 

d. De vrijwilliger is bekend met het feit dat indien deze naar een betaalde functie bij het 
Leger des Heils solliciteert, ook voor hem / haar de aanstellingseis van een persoonlijke 
christelijke levensovertuiging geldt. 
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Artikel 2 – Zonder beloning 
 
a. De werkeenheid stelt de vrijwilliger in staat zich in te zetten voor anderen zonder dat de 

vrijwilliger aanspraak kan maken op een beloning in geld of natura. 
 
Artikel 3 – Aanvang, kennismaking en beëindiging overeenkomst 
 
a. De overeenkomst geldt met ingang van < datum >. 

 
b. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst op te zeggen met het in acht nemen van 

een termijn van in de regel vier weken. 
 

c. Bij het niet nakomen van de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken, houdt de 
werkeenheid zich het recht voor het overeengekomen vrijwilligerswerk met 
onmiddellijke ingang te beëindigen. 

 
Artikel 4 – Geheimhouding 
 
a. De vrijwilliger verklaart akkoord te gaan met de plicht tot geheimhouding omtrent 

hetgeen de vrijwilliger bekend wordt over personen en alles wat zich in de werkeenheid 
voordoet en waarvan redelijkerwijze verwacht kan worden dat bij bekendwording de 
werkeenheid en/of personen worden geschaad, behoudens de uitzonderingen die in de 
wet geregeld zijn. 

 
Artikel 5 – Huisregels en werkafspraken 
 
a. De vrijwilliger verklaart zich te houden aan de huisregels en werkafspraken welke van 

toepassing zijn in de werkeenheid. 
 
Artikel 6 – Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 
 
a. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg draagt zorg voor de 

noodzakelijke Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. 
 
Artikel 7 – Begeleiding en overleg 
 
a. De vrijwilliger wordt begeleid door een begeleider uit het team waarbinnen of ten 

behoeve waarvan de vrijwilliger zich inzet. 
b. De vrijwilliger kan uitgenodigd worden om deel te nemen aan overlegvormen van de 

afdeling wanneer dit relevant is voor de uit te voeren taken. 
 
Artikel 8 – Ontvangen materiaal 
 
a. De vrijwilliger verklaart te hebben ontvangen: 

1. een exemplaar van deze overeenkomst; 
2. een exemplaar van de bijlage behorend bij deze overeenkomst waarin de 

concrete afspraken staan; 
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3. de meeste recente informatie betreffende rechten en plichten van een 
vrijwilliger, waarin inbegrepen (een samenvatting van de) informatie over 

i. SIAG 
ii. Veilig werken 

iii. Gedragscode 
iv. Regeling van geschillen 
v. Afhandeling incidenten. 

 
Artikel 9 – Getuigschrift 
 
a. Na beëindiging van de overeenkomst wordt een getuigschrift ter beschikking gesteld, 

indien de vrijwilliger daar om verzoekt. 
 

Artikel 10 – Onkostenvergoeding 
 
a. De vrijwilliger kan een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten op declaratiebasis 

conform vooraf gemaakte afspraken. 
 

b. Declaraties kunnen tot maximaal een half jaar nadat de uitgaven gedaan zijn, worden 
ingediend. 
 

c. Indien een vrijwilliger geen of niet tijdig declaraties indient, wordt er vanuit gegaan dat 
deze afziet van een vergoeding. 
 

d. Indien wordt overeengekomen dat een vrijwilliger (naar rato) een vrijwilligersvergoeding 
ontvangt tot maximaal jaarlijks de wettelijke onbelaste vrijwilligersvergoeding, worden 
verder geen door de vrijwilliger gemaakte onkosten vergoed op declaratiebasis. 
 

Artikel 11 – Administratie 
 
a. De vrijwilliger geeft toestemming om zijn / haar voor de uitoefening van de inzet 

noodzakelijke gegevens op te nemen in de vrijwilligersadministratie van het Leger des 
Heils. 
 

Artikel 12 – Concrete afspraken 
 
a. Concrete afspraken over inzet en vergoeding zijn vastgelegd in een bijlage die 

onlosmakelijk met deze overeenkomst is verbonden. 
 

b. Indien over inzet en vergoeding nieuwe afspraken worden gemaakt, worden deze 
vastgelegd in een nieuwe bijlage. 

 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 
 
plaats  : Amsterdam 
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datum  : < datum van ondertekening > 
 
 
 
 
 
………………………………………   ……………………………………… 
 
 
Envoy H.J. Dijkstra    < naam vrijwilliger > 
Algemeen directeur van de werkeenheid Vrijwilliger 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE  VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST  
 
Bijlage behorend bij de vrijwilligersovereenkomst gesloten tussen: 
 
werkeenheid : Goodwillcentra Amsterdam 
adres  : Rode Kruisstraat 24 
pc en plaats : 1025 KN AMSTERDAM 
 
en vrijwilliger, mevrouw/de heer: 
 
naam  : < naam > 
geboortedatum: < geboortedatum > 
 
In deze bijlage worden de navolgende concrete afspraken geregeld: 
 
a. De afspraken in deze bijlage gelden met ingang van < datum >. 

 
b. De vrijwilliger zal zich inzetten bij de afdeling / vestiging < naam afdeling >. 

 
c. De vrijwilliger neemt op zich de functie / taak <korte omschrijving functie en/of taak >. 

 
d. De vrijwilliger zal zich inzetten voor <aantal invullen> uren per week. 

 
Daar waar van toepassing worden de tijden van aanwezigheid en de vakantieperiode in 
overleg bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met wensen en mogelijkheden van 
de vrijwilliger. De vrijwilliger maakt tijdig bij zijn / haar contactpersoon kenbaar wanneer 
hij/zij vanwege vakantie of andere redenen niet beschikbaar is. 
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e. Over de inwerkperiode, begeleiding, voortgangs- en evaluatiegesprekken zijn de 
volgende afspraken gemaakt: < afspraken kort omschrijven > 

 

e.II  Voor de vrijwilliger zijn de onderstaande bepalingen van toepassing: 
- De vrijwilliger is verplicht cliëntinformatie geheim te houden. Het cliëntdossier zal 

worden bewaard op het kantoor van het Meeting Point en mag in geen geval mee naar 

huis worden genomen. 

- De vrijwilliger vermeldt alle werkzaamheden die voor een bepaalde cliënt zijn gedaan 

op het cliëntenlogboek, dat voorin elk dossier bewaard zal worden. De vrijwilliger zorgt 

tevens dat (een kopie van) alle correspondentie en documenten worden bewaard in het 

dossier.  

- De vrijwilliger doet zes keer per jaar verslag van de voortgang van het dossier aan de 

coördinator van het project middels de voortgangsrapportage.  

- De vrijwilliger is verplicht om gedurende tenminste zes maanden gekoppeld te zijn aan 

een cliënt in verband met de vertrouwensband die wordt opgebouwd.  

- De vrijwilliger is verplicht om minimaal drie keer per jaar een intervisiebijeenkomst bij 

te wonen en daarnaast minimaal drie keer per jaar een training.  

- Slechts indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt na beëindiging van de 

overeenkomst aan de vrijwilliger, op verzoek, een getuigschrift ter beschikking gesteld.  

f. Voor bovengenoemde inzet als vrijwilliger is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
noodzakelijk. Indien een VOG noodzakelijk is wordt deze op zo kort mogelijke termijn 
door de vrijwilliger aangevraagd en ingediend bij de werkeenheid. Kosten voor deze 
aanvraag worden vergoed door de werkeenheid. 
 

g. De vrijwilliger kan een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten op 
declaratiebasis. Hiertoe dient de vrijwilliger zelf tijdig declaraties in.  
 

 
plaats  : Amsterdam 
datum  : < datum van ondertekening > 
 
 
 
………………………………………   ……………………………………… 
Envoy H.J. Dijkstra    <naam vrijwilliger>  
Algemeen directeur van de werkeenheid Vrijwilliger 
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Bijlage 8: Geheimhoudingsverklaring Recht in Zicht 
 

 
 
 
Geheimhoudingsverklaring project Recht in Zicht 
 
Ik verklaar hierbij dat ik: 

- informatie over de cliënt die ik begeleid niet zal delen met derden (personen die niet 

werkzaam zijn voor het project ‘Recht in Zicht’); 

- niet zal overleggen over de cliënt die ik begeleid met andere instanties (zoals IND, 

politie, advocaat, andere hulpverleners), tenzij met de uitdrukkelijke mondelinge of 

schriftelijke toestemming van de cliënt;  

- geen informatie zal opvragen bij andere instanties over de cliënt die ik begeleid, 

tenzij met een schriftelijke machtiging van de cliënt; 

- het cliëntendossier in geen geval mee naar huis zal nemen; 

- eventuele informatie die ik over de cliënt thuis heb (digitaal of op papier) zo spoedig 

mogelijk naar het kantoor zal brengen en aan het dossier zal toevoegen of zal 

vernietigen.  

 
 
Plaats                                       Datum                                     Handtekening 
……………………                          …………………………                  …………………………. 
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Bijlage 9: Examen 
 
 

Examen Recht in Zicht 
 
Casus 1: 
Sheila is 23 jaar oud en afkomstig uit Oeganda. Ze is een jaar geleden naar Nederland 
gekomen met een vriend van haar stiefmoeder. Ze dacht dat ze hier in zijn restaurant kon 
gaan werken, maar eenmaal in Nederland bleek dat zij haar geld zou moeten verdienen in de 
prostitutie. Al haar geld moest ze aan hem afstaan, in ruil voor onderdak en eten. Haar 
paspoort werd afgepakt. Twee maanden geleden werd er een inval gedaan door de politie in 
het bordeel waar zij werkte. Via de politie is zij uiteindelijk in de opvang terecht gekomen. 
Over twee weken heeft zij een afspraak met de politie voor het doen van aangifte. Ondanks 
het feit dat zij heel bang is om aangifte tegen hem te doen en eventueel tegen hem te 
getuigen, wil ze voorkomen dat hetgeen hij haar heeft aangedaan ongestraft blijft. Zij heeft 
nog wel veel vragen over haar verblijfspositie en rechten.  
 
Vragen casus 1: 
 
 
- Kan Sheila op dit moment uitgezet worden? 
 
- Klopt het dat Sheila een verblijfsvergunning krijgt nadat zij aangifte heeft gedaan? Zo ja, 
wat voor vergunning is dat? Moet zij daarvoor betalen? 
 
- Maakt het uit dat zij geen paspoort heeft? 
 
- Hoe lang duurt het voordat de IND een beslissing neemt over de verblijfsvergunning? 
 
- Mag zij werken met een B8/3-vergunning? 
 
- Hoe lang is deze verblijfsvergunning geldig? 
 
 
 
Casus 2: 
Kanga is 19 jaar oud en afkomstig uit de Ivoorkust. Toen hij 16 jaar oud was is hij naar 
Nederland verhandeld door een man die hij via de kerk had ontmoet. Eenmaal in Nederland 
werd zijn paspoort afgepakt en werd hij opgesloten in een huis waar mensen met 
verschillende nationaliteiten aanwezig waren. Hij werd regelmatig naar oudere vrouwen 
gebracht waar hij seks mee moest hebben. Een enkele keer kwam een oudere vrouw of een 
man naar de kamer waar hij verbleef. Op een geven moment wist hij uit het huis te 
ontsnappen, op straat kwam hij een donker getinte vrouw tegen aan wie hij hulp vroeg. Zij 
heeft hem uiteindelijk naar het aanmeldcentrum gebracht. Vluchtelingenwerk signaleerde 
dat hij mogelijk slachtoffer van mensenhandel is en nam contact op met Comensha. 
Inmiddels zit hij in de opvang, heeft hij aangifte gedaan en heeft hij sinds twee weken een 
B8-vergunning. Gisteren heeft hij echter een brief gekregen van de IND waarin staat dat ‘de 
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strafzaak is geseponeerd en dat zij voornemens is de vergunning in te trekken’. Kanga 
begrijpt hier niets van, hij heeft net een vergunning en nu wordt die alweer ingetrokken. 
 
Vragen casus 2: 
 
- Wat betekent ‘geseponeerd’? 
 
- Is het mogelijk iets tegen dit sepot doen? 
 
- Is het mogelijk iets tegen de intrekking van de vergunning doen? Binnen welke termijn moet 
dit?  
 
 
Casus 3: 
Anna is 35 jaar oud en afkomstig uit Moldavië. Ze is drie jaar geleden naar Nederland 
verhandeld en uitgebuit in de prostitutie. Zij heeft aangifte gedaan tegen de handelaar en 
heeft inmiddels twee jaar lang een B8-vergunning. Zij heeft getuigd in de rechtszaal, gelukkig 
werd de verdachte op dat moment afgevoerd, want zij zag er erg tegenop om hem onder 
ogen te komen. Zij is altijd erg angstig geweest en heeft hiervoor bij een psycholoog gelopen. 
Ook heeft zij deelgenomen aan de supportgroep van FairWork. Destijds is het post 
traumatisch stress syndroom gesignaleerd. Vanwege alle stress heeft zij een 
zelfmoordpoging gedaan, gelukkig is zij op tijd naar het ziekenhuis gebracht, waardoor zij 
nog in leven is. Tevens heeft zij last gekregen van een vorm van hyperventilatie, waarvoor zij 
ook bij een arts in het ziekenhuis loopt. Sinds een half jaar heeft zij een baantje in een 
bejaardentehuis en sindsdien gaat het wat beter met haar. Ze kan inmiddels goed 
Nederlands en vindt het leuk om met de bejaarden een praatje te maken. Gisteren werd zij 
gebeld door haar advocaat dat er een uitspraak is in de strafzaak. De uitspraak luidt 
‘vrijspraak’, de mensenhandel is niet met voldoende bewijs onderbouwd. De advocaat is van 
mening dat het geen zin heeft om beroep in te dienen tegen deze uitspraak. De advocaat 
heeft uitgelegd dat nu de strafzaak is geëindigd ook haar verblijfsvergunning zal aflopen. Zij 
heeft Anna gevraagd documenten te overleggen die aantonen dat zij niet terug kan naar 
haar land van herkomst en hier geïntegreerd is. Anna was gisteren erg overstuur en heeft 
verder niet meer doorgevraagd, nu zit ze echter nog wel met wat vragen. 
 
Vragen casus 3: 
 
- Waarom heeft de advocaat gevraagd om documenten? 
 
- Welke documenten kan zij overleggen?
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Vragen over ‘rechten voor ongedocumenteerden’ 
 

1) Ik ben zwanger en ongedocumenteerd (er loopt geen procedure op dit moment). 
Wat kan ik doen, zowel qua verloskundige zorg als qua verblijfsprocedure?  

 
 
 

2) Mijn kind (8 jaar oud) wil graag naar school, maar we hebben geen 
verblijfsvergunning. Ik heb geen geld. Wat kan ik doen? 

 
 
 

3) Ik heb een advocaat nodig, maar ik ben ongedocumenteerd. Waar kan ik een goede 
advocaat vinden? Hoe kan ik de advocaatkosten betalen? 

 
 
 

4) Ik heb vrienden die ook geen papieren hebben, maar zij werken. Wat zijn de risico’s 
hiervan? 
 

 
 
 
 

5) Ik had een B8-vergunning, maar deze zal eindigen, omdat de strafzaak tegen de 
mensenhandelaar is geseponeerd. Mijn advocaat heeft op tijd een aanvraag 
Voortgezet Verblijf ingediend. Hoe kan ik aantonen dat ik nog steeds in procedure 
ben, terwijl ik geen verblijfsvergunning meer heb? 
 

 
 
 

6) Mijn advocaat vertelde mij (in de casus van vraag 5) dat mijn bijstandsuitkering zal 
stoppen, omdat mijn B8-vergunning zal eindigen. Wat kan ik doen? 
 
 

 
7) Hoewel ik op dit moment nog een B8-vergunning heb, denk ik steeds vaker aan het 

terugkeren naar mijn land. Ik mis mijn moeder, mijn dochtertje en mijn cultuur. Toch 
maak ik mij ook zorgen, want ik ben bang voor het mensenhandelnetwerk en tevens 
voor mijn gemeenschap nu zij mogelijk weten dat ik in de prostitutie heb gewerkt. 
Ook vraag ik mij af of ik daar wel dezelfde psychologische ondersteuning en 
medicatie kan krijgen als hier in Nederland. Wat raad jij mij aan? Zjn er organisaties 
die mij hierbij kunnen helpen? 
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Kan je voor onderstaande casus jouw plan van aanpak invullen op het voortgangsformulier 
op de volgende pagina (zie hoofdstuk 3)? Wat is al geregeld en wat wil en kan jij gaan 
doen?  
 
 
Akin is vanwege zijn homoseksuele geaardheid tot twee keer toe opgepakt in Oeganda en 
heeft gevangen gezeten, zowel in een gevangenis als in een zogenaamde ‘safe house’. In 
beide gevangenissen is hij gefolterd. Op een dag wist hij te ontsnappen en mede door een 
vriend heeft hij kunnen vluchten naar Nederland. Hij komt in Amsterdam terecht, waar hij 
lange tijd van plek naar plek trekt, soms slaapt hij onder een brug, soms in een kraakpand.  
 
Via via komt hij in contact met een man voor wie hij kan gaan werken in de land- en 
tuinbouw. Hij kreeg geen contract; enkel werden mondelinge afspraken gemaakt. Hij kreeg 
een schamel loon per dag. Het overige geld waar hij recht op had, zou over een half jaar 
worden uitbetaald. Na een half jaar vertelde de werkgever dat het crisis was, dus dat hij toch 
nog een half jaar zou moeten wachten. Hij maakte lange dagen en kreeg nauwelijks pauze. 
De werkgever dreigde af en toe dat hij naar de politie zou gaan als Akin niet hard genoeg zou 
werken. Dit duurde ruim twee jaar voort, totdat hij om zijn geld ging vragen en de werkgever 
hem vertelde dat hij dan beter weg kon blijven. Het vervelende is dat hij zijn paspoort heeft 
moeten afgeven aan deze man en deze niet heeft teruggekregen.  
 
Op dit moment woont Akin bij een vriend in huis in Amsterdam Zuidoost. Hij heeft geen 
inkomen, maar door klusjes in huis te doen, krijgt hij eten en af en toe wat geld van deze 
vriend. Door iemand van de kerk is Akin doorverwezen naar het project Recht in Zicht. Hij 
vindt het fijn dat hij vandaag zjjn eerste gesprek hier heeft, want eigenlijk weet hij helemaal 
niets over zijn rechten in Nederland. Daarnaast wil hij ook graag weten of hij naar een dokter 
kan, want door de folteringen die hij in Oeganda heeft meegemaakt, heeft hij nog veel 
lichamelijke klachten. Ook merkt hij dat hij ’s nachts slecht slaapt, hij heeft vaak 
nachtmerries. Hij zou ook graag Nederlands leren, want hij vindt het erg lastig dat hij zoveel 
niet begrijpt hier doordat hij de taal niet spreekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


