Waar kun je als
professional terecht
als je je zorgen maakt
over een kind?
Verschillende professionals kunnen in hun werksituatie te maken krijgen
met risico’s als kinderontvoering, huwelijksdwang of meisjesbesnijdenis.
Waar kan een advocaat terecht met vragen? Als de dreiging acuut is, wat
kan een docent dan doen? Dit schema laat zien bij welke organisatie je
met welke vragen terechtkunt, afhankelijk van de urgentie van de situatie.

Naam/soort organisatie

Met welke vragen kun je terecht

Centrale autoriteit
Internationale
Kinderaangelegenheden

De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden
(Ca) is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Professionals die werken met de achtergebleven ouder, kunnen
na kinderontvoering bij de Ca een verzoek tot teruggeleiding
indienen. Dit kan direct nadat er contact met de politie is geweest.
Op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag beoordeelt de
Ca of er sprake is van internationale kinderontvoering. De Ca is bij
internationale kinderontvoering de coördinerende instantie tussen
Nederland en het buitenland.

Tel. 070-3706252

De 116000 Hulplijn is onderdeel van het Centrum IKO, en is een
noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het
melden van vermiste kinderen. De medewerkers van de 116000
Hulplijn zijn getraind om ondersteuning te bieden aan ouders van
wie het kind vermist wordt, en aan professionals die betrokken
zijn bij dat gezin. Ze leggen contact met de betreffende instanties
in iedere individuele zaak en bieden mentale hulp en juridisch
advies.

Gratis noodnummer: 116 000
(vanuit Nederland)

Professionals kunnen mensen helpen om aangifte te doen
bij de Nationale Politie. De politie beoordeelt de aangifte en
overlegt met het Openbaar Ministerie over de mogelijkheden.
Indien nodig wordt een onderzoek gestart. In Nederland heeft
alleen het Openbaar Ministerie beslissingsbevoegdheid over
de (internationale) signalering van de ontvoerende ouder. Het
Landelijk Bureau Vermiste Kinderen is onderdeel van de politie. Zij
kunnen een AMBER Alert uitzetten bij vermissing van een kind.

Tel. 0900-8844, in geval van nood 112
www.politie.nl/themas/vermissing.html
www.politie.nl/themas/amber-alert.html
www.politie.nl/themas/internationalekinderontvoering.html

Hulplijn vermiste
kinderen (onderdeel
Centrum IKO)

Politie & Openbaar
Ministerie

Urgentie

Contact gegevens

kinderontvoering@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/
centrale-autoriteit-internationalekinderaangelegenheden

www.116000.nl/
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Internationaal
expertisecentrum
kinderontvoering (IECK)

Het International Expertisecentrum Kinderontvoering (IECK) is
gespecialiseerd in het terughalen van internationaal ontvoerde
kinderen die ontvoerd zijn door een ouder.

Tel. 06-51566221 (tel. 24/7)
box1999@kinderontvoering.nl
www.kinderontvoering.nl

Liaisonrechter
internationale
kinderbescherming

De liaisonrechter is een aanspreekpunt voor rechters in Nederland
die bezig zijn met internationale (kinderontvoerings-)procedures,
en voor de Centrale Autoriteit.

Tel. 088-3622408
liaisonrechter.internationale.
kinderbescherming@rechtspraak.nl

Advocatuur

Voor juridische vragen en een advocaat zijn er diverse
organisaties die een overzicht geven van advocaten die zich
gespecialiseerd hebben in deze vraagstukken, zoals:
1. Vereniging van Internationale Kinderontvoeringsadvocaten
2. Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
3. Centrum IKO
4. Lawyers in Europe on Parental Child Abduction

diallawyers.org/nl/
www.verenigingfas.nl/
www.kinderontvoering.org/voorlichting/
informatie/advocaten.html
www.lepca.eu/

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling. Iedere regio heeft zijn eigen afdeling. Veilig
Thuis kan professionals advies geven en ondersteuning bieden.

Tel. 0800-2000 (24/7), vanuit het
buitenland: +3170-3119007
www.vooreenveiligthuis.nl/

Ambassades en
consulaten in het
buitenland

Als er in het buitenland problemen ontstaan en er is hulp nodig,
dan behartigen de Nederlandse ambassades de belangen van
Nederlanders. Op de website van de Rijksoverheid staat een
overzicht van alle landen waar een Nederlandse ambassade of
consulaat gevestigd is, en wat de contactgegevens zijn.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/inhoud

Fier

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein
van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De expertisegebieden zijn
huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld,
mensenhandel, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke)
traumatisering. Fier biedt gespecialiseerde zorg in een
beschermde omgeving. Professionals kunnen hier onder andere
terecht om meisjes die dreigen te worden uitgehuwelijkt aan te
melden.

ADVIES & AANMELDEN:
tel. 088-2080000
aanmeldingen@fier.nl

Landelijk Expertise
Centrum Eergerelateerd
Geweld (LEC EGG)

Het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
(LEC EGG) is onderdeel van de politie en specialiseert zich
in eerwraaksituaties. Het centrum onderzoekt en analyseert
gevallen van eerwraak en kan worden ingeschakeld door onder
meer de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) en de vrouwenopvang.

Tel. 088-9648550
lec@haaglanden.politie.nl

Federatie Opvang

De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor instellingen
voor onder andere vrouwenopvang. Professionals kunnen hier
terecht als zij op zoek zijn naar organisaties die vrouwenopvang
bieden, waaronder Safe Houses.

Tel. 033-4615029
info@opvang.nl
www.opvang.nl/

Raad voor de
Kinderbescherming

Wanneer er dreigende onveiligheid is voor een kind, kun je als
professional de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen voor
onafhankelijk advies. De medewerkers onderzoeken namens de
overheid samen met het kind, gezin en sociaal netwerk wat effectief
is om het kind veilig te laten opgroeien. Ze geven advies en vragen
zo nodig aan de rechter om in te grijpen. Bij een spoedsituatie
kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met een regionale locatie.

www.kinderbescherming.nl/

De landelijke werkgroep Mudawwanah heeft als doel het
verbeteren van de rechtspositie van Marokkaanse vrouwen. Als
professional kun je hier sociaal-juridische informatie opvragen over
achterlating en huwelijksdwang. Ook kun je er een melding doen
van achterlating. Mudawwanah ontwikkelde voorlichtingsmateriaal
en geeft advies aan beleidsmakers en politici.

Tel. 06-44614237

Stichting Landelijke
Werkgroep
Mudawwanah

ALGEMEEN:
tel. 058-2157084
info@fier.nl
www.fier.nl

regionale contactgegevens via
www.kinderbescherming.nl/contact-enadressen

Mudawwanah@upcmail.nl

www.steunremigranten.nl/index.php
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Blijf Groep

Voor advies, cursussen en trainingen op het gebied van
eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, kunnen de
medewerkers van Blijf Groep worden geraadpleegd. Ook bieden
zij crisisopvang, noodbedden en Safe Houses met een geheim
adres.

088-2342450

Deze website, ontwikkeld door Movisie en de Rijksoverheid, is
voor jongeren die vermoeden dat zij door hun ouders worden
uitgehuwelijkt en achtergelaten in het land van (familie)herkomst.
Met tools voor professionals om met jongeren hierover in gesprek
te gaan plus een verwijzing naar de toolkit voor professionals
waar onder andere een signalenlijst, noodplan, basispakket
signaleren en handelen en handleiding bespreken in het onderwijs
kunnen worden gevonden.

www.yourright2choose.nl/

Landelijk Knooppunt
Huwelijksdwang en
Achterlating (LKHA)

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
(LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals.
Professional kunnen er terecht voor informatie, advies en
ondersteuning bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating.
LKHA biedt advies en hulp voor wie te maken krijgt met
(vermoedens van) huwelijksdwang of achterlating, en helpt onder
andere met vragen over het herkennen van signalen, welke acties
uit te zetten en wat de wettelijke mogelijkheden zijn.

Tel. 070-3454319
lkha@veiligthuishaaglanden.nl
www.huwelijksdwangenachterlating.nl/

Rutgers Kenniscentrum
Seksualiteit

Rutgers is een kenniscentrum op het gebied van
seksuele gezondheid in Nederland. Te raadplegen
voor voorlichtingsmateriaal en advies over thema’s als
meisjesbesnijdenis.

Tel. 030-2313431
office@rutgers.nl
www.rutgers.nl/

Centrum Internationale
Kinderontvoering

Professionals kunnen bij het Centrum Internationale
Kinderontvoering (Centrum IKO) terecht voor advies, begeleiding,
voorlichting en mediation op het gebied van (dreigende)
internationale kinderontvoering.

Tel. 088-8009000
info@kinderontvoering.org
www.kinderontvoering.org/

Federatie Somalische
Associaties Nederland
(FSAN)

De Federatie Somalische Associaties Nederland biedt kennis
op het gebied van Somalië en is zeer actief in de strijd tegen
vrouwenbesnijdenis. Voor professionals kunnen zij functioneren
als advies- en steunpunt.

Tel. 020-4861628
info@fsan.nl
www.fsan.nl

Femmes for Freedom

Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang,
kindhuwelijken, gedwongen achterlating, verborgen vrouwen
en huwelijkse gevangenschap bij Nederlandse meisjes en
vrouwen. Zij bieden middels diverse projecten hulp aan vrouwen
en verzorgen trainingen voor professionals. Hier kunnen
professionals terecht die meer kennis over deze problematiek
willen opdoen, bijvoorbeeld over het signaleren van dreigende
huwelijksdwang.

Tel. 070-3626506
info@femmesforfreedom.com
www.femmesforfreedom.com/

Focal Point
Meisjesbesnijdenis
(onderdeel van Pharos)

Focal Point Meisjesbesnijdenis is een onderdeel van
expertisecentrum Pharos. Professionals kunnen hier terecht voor
de meest recente kennis en informatie over meisjesbesnijdenis
in het algemeen en de situatie in Nederland. Focal Point
is ook een informatie- en adviespunt en biedt trainingen
en bijeenkomsten aan over meisjesbesnijdenis. Daarnaast
ontwikkelde Focal Point een modelprotocol ‘medische zorg voor
vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking’.

Tel. 030-2349800

Your Right 2 Choose

Urgentie

Contact gegevens

info@blijfgroep.nl
www.blijfgroep.nl/

www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/
huwelijksdwang/toolkit/tools-voorprofessionals

www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/
meisjesbesnijdenis/focal-pointmeisjesbesnijdenis
focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl
& info@pharos.nl
www.pharos.nl/documents/doc/
modelprotocolversie2.pdf

GGD

De GGD geeft advies en ondersteuning aan professionals op het
gebied van gezondheidszorg. Er is een aparte website voor het
thema besnijdenis met onder andere een overzicht van signalen.

Per regio verschillend.
vgv.ggd.nl/
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Midden Oosten
Perspectief

Het Midden Oosten Perspectief is gespecialiseerd in thema’s
als eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijk en gedwongen
achterblijven vanuit culturen in het Midden-Oosten. Professionals
kunnen hier terecht voor advies en trainingen over deze thema’s.

Tel. 06-41876844
r.ermers@mo-perspectief.nl
www.mo-perspectief.nl/

Movisie kennisinstituut

Movisie is een kennisinstituut met expertise op het gebied van
eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Movisie
ontwikkelde onder andere een toolkit voor professionals omtrent
deze thema’s, die good practices bevat uit andere landen. Ook
geeft Movisie inzage in publicaties rondom deze thema’s.

Tel. 030-7892000
info@movisie.nl
www.movisie.nl
www.movisie.nl/publicaties/toolkit-tegengeweld

Platform Eer en Vrijheid

Het Platform Eer en Vrijheid is een landelijk online platform
voor professionals die zich bezighouden met thema’s als
huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap,
verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld. Professionals
kunnen we kennis delen, netwerken en onderwerpen agenderen.
Ook organiseren zij bijeenkomsten.

www.yammer.com/eerenvrijheid/
www.eerenvrijheid.nl/

Stichting Somali
Network for Prevention
and Protection against
Child Abuse and
Neglect (SONPPCAN)

Stichting Somali Network for Prevention and Protection against
Child Abuse and Neglect (SONPPCAN) is een Somalische
kinderrechtenorganisatie die werkt aan thema’s
als meisjesbesnijdenis en gedwongen (kind)huwelijken.
Professionals kunnen hier terecht voor allerlei vragen.
SONPPCAN bemiddelt zij tussen professionals en gezinnen
om cultuurverschillen te overbruggen.

Tel. 06-28313518

Trainers Huiselijk
Geweld

Trainers Huiselijk Geweld ontwikkelt trainingen voor trainers
en docenten binnen onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg,
maatschappelijke ondersteuning, Veilig Thuis, kinderopvang,
organisaties voor ouderen, justitie en vrijwilligersorganisaties.
Professionals die getraind willen worden over de thema’s
eergerelateerd geweld en over de aanpak van meisjesbesnijdenis,
kunnen hier terecht.

Tel. 06-81827082

www.sonppcan.org/

info@trainershuiselijkgeweld.nl
www.trainershuiselijkgeweld.nl/
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