SIGNALENLIJST

TOELICHTING

Maatschappelijke vroegsignalering geweld in afhankelijkheidsrelaties
Dagbesteding: school en/of werk
(structureel) verzuim, mogelijk gestimuleerd
door ouders
verminderde prestaties
verzoek om verlengde vakantie
te laat terugkeren uit land van herkomst
opzien tegen komende vakantie
gehaald/gebracht worden en / of surveillance
door broers of neven op school/werk.
niet zelfstandig mogen reizen
sociale isolatie / verbreking vriendschappen
zonder duidelijke reden
verandering van kleding, van modern naar
traditioneel of andersom
algehele gedragsveranderingen (zie ook
gezondheid en gedrag)
plotselinge aankondiging van verloving met
een vreemde
blokkade van toegang tot (vervolg)opleiding /
werk
er wordt geroddeld over een meisje op school
en / of haar broers / neven hebben veel ruzie
over haar
deelname aan school / werkuitjes zeer
beperkt, na werk / school weinig uitlooptijd,
geen flexibiliteit.
dubbelleven, groot verschil in gedrag tijdens /
buiten school / werk
......
Veiligheid
betrokkene of broer / zus als vermist opgegeven en wordt actief gezocht
eerdere meldingen van huiselijk geweld,
mishandeling of burengerucht op het adres
van betrokkene
bedreigd of geconfronteerd met (seksueel)
geweld
angst voor of bedreiging met mishandeling,
chantage, vrouwelijke genitale verminking,
aanvallen met zuur
betrokkene pleegt zelf strafbare feiten zoals

dealen, wapenhandel, economische delicten,
afpersing
betrokkene is aangegeven wegens overtredingen (b.v. winkeldiefstal of drugsgebruik)
angst voor of bedreiging met de dood of
pogingen tot moord / doodslag
meldingen van andere misdrijven,
zoals verkrachting of ontvoering
dreiging met terugsturen
maatschappelijke sancties
......
Gezondheid
begeleiding naar dokter of hulpverlening
het onthouden van medische zorg
lichamelijke klachten bv na genitale verminking, mishandeling, seksueel misbruik/geweld
zelfbeschadiging (automutilatie)
(poging tot) zelfdoding
gedragsveranderingen:
bv. eetstoornis, depressie, slecht slapen
druggebruik
vroege / ongewilde zwangerschap
verzoek tot geheime abortus
verzoek tot maagdelijkheidverklaring
schaamte en schuldgevoelens
loyaliteitsconflicten
......
Gezin
eerdere gedwongen huwelijken / gedwongen
huwelijk van broer of zus
huwelijk op jonge leeftijd
regide regels voor met name jonge meisjes
dubbele moraal
dwangcultuur
weinig of geen comminicatie thuis
roddels vanuit de gemeenschap
dood van een ouder
eerdere vermissingen van gezins/familieleden
plotselinge verhuizing / verdwijning
intensief contact met familieleden en / of

plotselinge reizen naar familie / familieberaad
er wordt veel geroddeld over een familie
eerdere meldingen van huiselijk geweld,
mishandeling of burengerucht op het adres
van betrokkene
potentiële slachtoffers worden afgeschermd /
beschermd
afwerende houding t.o.v. politie en autoriteit
en gezag
.......
Basisvrijheden van de betrokkene/
persoonlijke integriteit
isolatie / een sterke inperking van de basis /
bewegingsvrijheid
geen beschikking over eigen identiteitsdocumenten, visum / illegaal verblijf
bewust onwetendheid houden over eigen
rechtspositie
financiële benadeling geen beschikking over
verdiensten / schulden maken op naam van
betrokkene
chantage door openbaarmaking feit of
activiteit
niet toestaan van het machtig maken van de taal
geen vrije partnerkeuze / huwelijksdwang
......
Gedrag
normafwijkend gedrag slachtoffer, concentratieproblemen, woede uitbarstingen, ingehouden woede, depressieve klachten, machteloosheid, negatief zelfbeeld, vlakke emoties,
schuw, brutaal, hyperactief, teruggetrokken,
neerbuigend, wantrouwend, verdedigend
alleen sterke binding met thuis: isolement
wegloop gedrag
moeite met contactlegging, oogcontact, lichamelijk contact
andere strafbare feiten plegen zoals dealen,
wapenhandel, economische delicten, afpersing
......

Deze signalenlijst is een uitgave van MOVISIE en is gemaakt in het kader van Zomercampagne huwelijksdwang en achterlating, een initiatief van het ministerie van Justitie.

1 Hiernaast kruist u de signalen aan die u
hebt opgevangen. Ook andere signalen kunt
u invullen. Dit kost u maximaal 10 minuten.
2 Neem bij signalen in het blokje ‘Veiligheid’
onverwijld contact op met de politie in uw
woonplaats
• In geval van nood: 112
• Anders, geen spoed wel politie:
0900 - 8844
• Bij mogelijke eerkwesties kunt u vragen
naar de contactpersoon eer/Unit MEP
3 Neem bij overige signalen voor een
advies/consult contact op met het
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld:
0900 - 1 26 26 26 of kijk op www.shginfo.nl.
Dit is nog geen melding, dus u hoeft nog
geen persoonsgegevens van betrokkenen
te verstrekken. Wel kunt u de ingevulde
signalenlijst toesturen aan het ASHG.
Voor eventueel vervolgcontact is het
belangrijk om te weten wie, op welk
moment de signalen heeft vastgelegd. Vult
u daarom hieronder uw contactgegevens
en de datum in:
Naam:
Functie:
Organisatie:
Telefoon:
Email:
Datum:
4 Kijk ook op www.huiselijkgeweld.nl voor de
toolkit EGG

