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Succesvolle	pilot	rondom	veilige	terugkeer	van	buitenlandse	slachtoffers	van	mensenhandel	en/of	huiselijk	geweld	

Veel	 opvanginstellingen	 die	 buitenlandse	 slachtoffers	 van	mensenhandel,	 huiselijk	 geweld	 of	 andere	 kwetsbare	 groepen	
zonder	 vaste	 verblijfsvergunning	 in	 huis	 hebben,	 worstelen	met	 het	 gebrek	 aan	 toekomstperspectief	 van	 veel	 van	 deze	
cliënten.	 Door	 de	 verblijfsproblematiek	 is	 uitstroom	 naar	 zelfstandige	 woonruimte	 vaak	 niet	 mogelijk	 en	 de	 cliënten	
verblijven	dan	vaak	ook	langer	in	de	opvang	dan	andere	groepen.	Voor	veel	cliënten	geldt	dat	de	mogelijkheden	voor	een	
vaste	verblijfsvergunning	beperkt	zijn,	maar	toch	willen	zij	vaak	niet	over	eventuele	terugkeer	naar	het	land	van	herkomst	
praten.	 Deze	 optie	wordt	 dan	 ook	 vaak	 niet	 of	 pas	 heel	 laat	 in	 de	 begeleiding	 opgepakt.	 Cliënten	 kunnen	 zich	 daardoor	
onvoldoende	 voorbereiden	 op	 een	 eventuele	 terugkeer	 en	 hulpverleners	 weten	 niet	 hoe	 ze	 dit	 onderwerp	 kunnen	
aansnijden.	 Ook	 ontbreekt	 het	 aan	 contacten	 met	 hulporganisaties	 voor	 terugkeer	 in	 binnen-	 en	 buitenland.	 Daardoor	
maken	maar	weinig	cliënten	gebruik	van	de	mogelijkheden	voor	ondersteuning	bij	veilige	terugkeer	en	re-integratie.	Voor	de	
cliënten	zelf	is	vaak	sprake	van	een	uitzichtloze	situatie.	De	opvang	staat	bij	definitieve	afwijzing	van	de	verblijfsvergunning	
voor	 het	 ingewikkelde	 dilemma	om	het	 slachtoffer	met	 eventuele	 kinderen	 uit	 de	 opvang	 te	 plaatsen	 of	 toch	 opvang	 te	
bieden	zonder	dat	de	kosten	goed	zijn	gedekt.		

In	 antwoord	 op	 bovenstaand	 dilemma	 is	 binnen	 het	 Safe	 Return	Pilotproject	 (2013–2014)	 een	methodiek	 ontwikkeld	 en	
toegepast	die	een	veilige	 toekomst	bespreekbaar	maakt	vanaf	het	allereerste	begin	van	de	begeleiding,	 inclusief	de	optie	
van	terugkeer	naar	en	re-integratie	in	het	land	van	herkomst1.	Deze	methodiek,	Safe	Future	genaamd,	bouwt	voort	op	het	
eerder	 door	 Pharos	 ontwikkelde	 instrumentarium	 Bewogen	 Terugkeer	 voor	 (uitgeprocedeerde)	 asielzoekers	 en	
ongedocumenteerden.	 De	 methodiek	 is	 daardoor	 breed	 inzetbaar,	 niet	 alleen	 voor	 buitenlandse	 slachtoffers	 van	
mensenhandel	 of	 huiselijk	 geweld,	 maar	 ook	 voor	 andere	 kwetsbare	 groepen	 met	 verblijfsproblematiek.	 Naast	 de	
methodiek	zelf	is	ook	een	uitgebreide	sociale	kaart	ontwikkeld	en	is	onderzoek	gedaan	naar	de	toepassing	van	de	methodiek	
in	de	betrokken	opvanginstellingen.	

De	 Safe	 Future	 Methodiek	 wordt	 als	 een	 doorbraak	 beschouwd,	 omdat	 het	 cliënten	 nieuw	 perspectief	 biedt	 en	
hulpverleners	handvatten	geeft	om	een	moeilijk	onderwerp	zo	vroeg	mogelijk	bespreekbaar	te	maken.	Verschillende	opties	
worden	met	de	cliënt	besproken,	niet	alleen	plan	A,	maar	ook	B	en	eventueel	C.	Veiligheid	en	het	aanspreken	van	de	eigen	
kracht	van	cliënten	staan	hierbij	centraal.	Daardoor	 is	het	mogelijk	om	de	cliënt	zo	goed	mogelijk	te	ondersteunen	bij	het	
nemen	van	een	besluit	over	zijn/haar	toekomst	en	die	van	eventuele	kinderen.	

De	 Safe	 Future	 Methodiek	 vervult	 daarbij	 ook	 een	 brugfunctie	 tussen	 opvangorganisaties	 en	 terugkeerorganisaties	 in	
Nederland	en	het	land	van	herkomst.	De	kracht	van	de	methodiek	is	om	het	bewustwordingsproces	rondom	de	mogelijkheid	
van	terugkeer	bij	de	cliënt,	maar	ook	bij	de	hulpverlener,	zo	vroeg	mogelijk	op	gang	te	brengen.	Cliënten	worden	vanaf	het	
allereerste	moment	begeleid	met	de	methodiek	om	een	beslissing	over	hun	toekomst	te	nemen,	in	een	fase	dat	zij	meestal	
nog	legaal	in	Nederland	verblijven.	Cliënten	die	besluiten	terug	te	keren	naar	het	land	van	herkomst	worden	vroegtijdig	in	

                                            
1
Het	Safe	Return	project	en	de	bijbehorende	Safe	Future	Methodiek	zijn	ontwikkeld	door	CoMensha	(Landelijk	Coördinatiecentrum	Mensenhandel),	

Federatie	Opvang,	Pharos,	3	instellingen	voor	Categorale	Opvang	Slachtoffers	Mensenhandel	(COSM’s:	HVO	Querido,	Stichting	Humanitas,	Jade	
Zorggroep),	3	instellingen	voor	vrouwenopvang	(Blijf	Groep,	Moviera,	Het	Kopland),	Stichting	Religieuzen	tegen	Vrouwenhandel	(SRTV)	en	twee	
buitenlandse	partners:	Animus	Association/La	Strada	uit	Bulgarije	en	Committee	for	the	Support	of	the	Dignity	of	Women	(COSUDOW)	uit	Nigeria	
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contact	gebracht	met	 terugkeerorganisaties	die	vervolgens	het	daadwerkelijke	vertrek	en	 re-integratie	voor	hun	 rekening	
nemen.	De	cliënt	wordt	vanuit	de	opvang	begeleid	bij	(de	voorbereiding	van)	het	vertrek.	

Binnen	het	pilotproject	Safe	Return	zijn	in	iets	meer	dan	een	jaar	tijd	406	buitenlandse	slachtoffers	van	mensenhandel	en/of	
slachtoffers	 van	 huiselijk	 geweld	 begeleid	met	 de	 Safe	 Future	Methodiek.	 119	Hulpverleners	 hebben	 geleerd	 om	met	 de	
methodiek	te	werken.	Vanuit	Nederland	zijn	31	cliënten	begeleid	bij	vertrek	naar	en	re-integratie	in	het	land	van	herkomst.	
De	partnerlanden	Nigeria	en	Bulgarije	hebben	respectievelijk	14	en	20	terugkeerders	opgevangen	uit	verschillende	Europese	
landen.	Ook	is	een	uitgebreide	sociale	kaart	ontwikkeld	met	hulporganisaties	in	binnen-	en	buitenland.	

	

Landelijke	Implementatie	Safe	Future	Methodiek	

Het	 pilot	 Safe	 Return	 project	 is	 gesubsidieerd	 door	 het	Ministerie	 van	 Veiligheid	 en	 Justitie	 met	 co-financiering	 van	 het	
Ministerie	van	VWS	en	de	gemeenten	Alkmaar,	Amsterdam,	Arnhem	en	Groningen.	Het	project	is	eind	september	2014	zeer	
succesvol	 afgesloten	 in	 aanwezigheid	 van	 toenmalig	 staatssecretaris	 Teeven	 en	 ruim	 160	 deelnemers.	 Eén	 van	 de	
belangrijkste	 aanbevelingen	hierbij	was	om	de	Safe	 Future	Methodiek	 na	de	pilotfase	 landelijk	 uit	 te	 rollen,	 inclusief	 een	
uitgebreid	trainingsprogramma.		

Momenteel	 worden	 de	 mogelijkheden	 hiertoe	 onderzocht	 onder	 penvoerderschap	 van	 CoMensha,	 het	 Landelijk	
Coördinatiecentrum	 Mensenhandel.	 Op	 dinsdag	 9	 februari	 2016	 zal	 in	 Amersfoort	 een	 informatiebijeenkomst	 worden	
belegd	voor	geïnteresseerde	opvanginstellingen	en	gemeenten.	Tijdens	deze	middag	zal	de	toepassing	van	de	Safe	Future	
Methodiek	in	de	praktijk	worden	toegelicht	door	opvanginstellingen	die	er	al	mee	werken.	Ook	wordt	inzicht	gegeven	in	de	
belangrijkste	 resultaten	 van	 de	 pilotfase,	 waarin	 de	 begeleiding	 van	 cliënten	 nader	 is	 onderzocht.	 Daarnaast	 zal	 worden	
gepeild	in	welke	vorm	de	landelijke	implementatie	het	beste	kan	worden	gegoten.	Daarbij	wordt	nadrukkelijk	ook	gekeken	
naar	een	eigen	bijdrage	van	geïnteresseerde	opvanginstellingen	en	betrokken	gemeenten.		

U	 kunt	 zich	 aanmelden	 voor	 deze	 informatiebijeenkomst	 via	 het	 secretariaat	 van	 CoMensha:	
a.vanderHoeven@comensha.nl	onder	vermelding	van	uw	naam,	organisatie	en	functie.	Indien	u	eerst	nadere	informatie	
wenst,	 maar	 ook	 als	 u	 onverhoopt	 verhinderd	 bent	 maar	 wel	 nadere	 info	 wilt,	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 de	
projectleider,	Trijntje	Kootstra	(contactgegevens	onderaan	deze	infosheet).		

	

Verdieping	van	de	Safe	Future	Methodiek	inzake	Kinderen	

Daarnaast	wordt	de	Safe	Future	Methodiek	momenteel	 verdiept	 inzake	kinderen.	Binnen	de	Safe	Future	Methodiek	 is	de	
positie	 van	 kinderen	nog	onderbelicht.	 Tegelijkertijd	 blijkt	 uit	 onderzoek	 tijdens	 het	 pilotproject	 dat	 40%	 van	de	 cliënten	
kinderen	had	 in	Nederland	of	het	 land	van	herkomst	en	dat	dit	grote	 invloed	heeft	op	het	nemen	van	een	beslissing	over	
veilige	 terugkeer	 en	 re-integratie.	 Hulpverleners	 in	 het	 werkveld	 hebben	 dan	 ook	 aangegeven	 dat	 zij	 dringend	 behoefte	
hebben	aan	een	verdiepingsslag	van	de	Safe	Future	Methodiek	inzake	kinderen,	om	daarmee	recht	te	doen	aan	de	positie	en	
het	belang	van	deze	kinderen.		

Het	project	Safe	Future	Methodiek:	Verdieping	 inzake	Kinderen	wordt	gesubsidieerd	door	het	Fonds	Kinderpostzegels.	Het	
project	kent	vooral	een	praktische	inslag,	waarbij	contact	zal	worden	gezocht	met	hulpverleners	en	andere	deskundigen	uit	
het	veld	en	indien	mogelijk	ook	met	ouders	en	kinderen	zelf	om	de	knelpunten	en	mogelijke	oplossingen	te	bespreken	die	zij	
in	de	dagelijkse	praktijk	ervaren.	Dit	project	 zal	 in	2016	uitmonden	 in	een	publicatie	die	een	aanvulling	en	verdieping	 zal	
vormen	op	de	bestaande	Safe	Future	Methodiek.	

	

Contactgegevens	

Penvoerder	Safe	Return	|	Landelijke	Implementatie	Safe	Future	Methodiek:	CoMensha	

Projectleider:	Trijntje	Kootstra	

Mail:	t.kootstra@comensha.nl		

Telefoon:	06	436	37	420	

De	materialen	die	binnen	het	 Safe	Return	project	 zijn	ontwikkeld	 (Safe	Future	Methodiek,	 inclusief	de	uitgebreide	 sociale	kaart;	het	
onderzoek	naar	de	toepassing	van	de	methodiek;	 twee	filmpjes	voor	cliënten	die	terugkeer	naar	Nigeria	of	Bulgarije	overwegen)	zijn	
terug	te	vinden	op	de	website	van	CoMensha	via	de	volgende	link:	http://mensenhandel.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-
uit-over-resultaten-safe-return.	Indien	gewenst	kunt	u	ook	een	papieren	versie	ontvangen	of	een	digitale	versie	via	WeTransfer.	


