Vermoed je huwelijksdwang of achterlating?

ZO VOER JE
DIGITAAL EEN
GESPREK

HEB JE HET VERMOEDEN dat
iemand slachtoffer dreigt te worden van
huwelijksdwang of achterlating in het
buitenland? Blijf dan alert op signalen en
blijf in contact met het mogelijke slachtoffer.
Maar hoe doe je dat als een fysiek gesprek
niet mogelijk is?
De tips & tricks op de achterzijde van deze
kaart helpen je bij het voeren van een
(veilig) digitaal gesprek.

EEN VERMOEDEN IS VOLDOENDE
Het is best lastig om te bepalen
of iemand gevaar loopt. Heb je te
maken met huwelijksdwang of
achterlating? Neem contact op
met het LKHA. +31 70 345 4319 of
LKHA@veiligthuishaaglanden.nl.
Bel ook bij twijfel.
HUWELIJKSDWANG OF DREIGENDE
ACHTERLATING MELDEN?
Neem contact op met Veilig Thuis
in jouw regio. Bel gratis met 0800 20 00.

Bij acuut gevaar bel je 112.
MEER INFORMATIE VIND JE OP
HUWELIJKSDWANGENACHTERLATING.NL

Heb je vermoedens, maar is iemand
al afgereisd naar het buitenland?
Neem contact op met het LKHA
via +31 70 345 4319 of
LKHA@veiligthuishaaglanden.nl.

WEES ALERT OP DE SIGNALEN

ZO VOER JE EEN GESPREK

Opvallende veranderingen in gedrag,
houding of kleding kunnen tekenend
zijn voor problemen.

Luister goed zonder oordeel, gebruik duidelijke

Hij of zij:
Laat tekenen zien van mishandeling/geweld;
Wordt dagelijks opgehaald door een

ZORG DAT JE VEILIG ONLINE
COMMUNICEERT

taal en stel open vragen om erachter te komen

Vraag naar specifieke tijden waarop iemand

wat de situatie is en wat de risico’s zijn.

veilig kan bellen, appen, chatten.

Stel in ieder geval de volgende vragen om te

Check of iemand vrijuit kan praten. Vraag of

checken hoe het gaat:

je de ruimte mag zien waar iemand is.

• Hoe gaat het thuis?

Zorg dat notificaties (meldingen) uitstaan bij

• Hoe is de relatie met je ouders/familie/partner?

degene met wie je contact hebt (zowel geluid

• Los van school/werk mag je veel weggaan

als trilfunctie).

of uit?

Zorg dat jouw nummer en andere (nood)

familielid, terwijl dat eerder niet zo was.

Durf door te vragen als het antwoord niet

nummers (bijvoorbeeld van het LKHA) onder

Raakt in conflict met haar/zijn ouders,

duidelijk is.

een andere naam opgeslagen worden in de

bijvoorbeeld over een geheime relatie.

Geef de ruimte om na te denken over een

telefoon; verwijder logo uit profielfoto.

Heeft gedragsproblemen in de ogen

antwoord.

Druk haar/hem op het hart om na jullie

van ouders.

Benoem het proces, vat het verhaal kort samen

gesprek berichten of de oproepgeschiedenis

Groeit op tussen twee culturen met botsende

en geef aan op welke manier jij kunt helpen.

te verwijderen. Berichten met belangrijke

waarden en normen.

Kies emoticons zorgvuldig (let op verschillende

informatie kunnen gearchiveerd worden.

Is om onverklaarbare redenen afwezig

interpretaties).

Stuur je links naar websites door? Zorg dat

(school, hobby’s, sport, etc.).

hij of zij de incognito modus gebruikt.

Raakt bijvoorbeeld op school steeds meer in

Vraag bij ieder gesprek concreet naar de

zichzelf gekeerd, verbreekt vriendschappen.

veiligheid. Wat is vandaag anders dan gister?

Is bang om op vakantie te gaan/ouders

Spreek een codewoord of een bepaalde emoji

plannen last-minute

af dat jullie gebruiken bij vervolgcontact.

een reis naar familie.

Zo weet je dat je niet met iemand anders
spreekt of appt.
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