
Hoeveel mensen waren er wereldwijd in 2018 

ongeveer slachtoffer van mensenhandel?

A. 2,7 miljoen mensen
B. 40,3 miljoen mensen

C. 90,2 miljoen mensen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

Wat doet de Global Slavery Index onder 

andere?

A. Beschrijft de geschiedenis van slavernij in Europa
B. Geeft advies aan landen hoe ze mensenhandel kunnen   

bestrijden
C. Verzamelt informatie over het aantal slachtoffers van 

moderne slavernij per land

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Er bestaat mensenhandel en mensensmokkel. Wat 

is één van de verschillen tussen deze begrippen?

A. Mensenhandel is gedwongen en mensensmokkel 

kiest iemand zelf voor

B. Mensenhandel is altijd vrijwillig en mensensmokkel niet
C. Er is geen verschil

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Bij mensensmokkel worden mensen geholpen om illegaal de grens 
over te gaan, vaak willen ze dit zelf.

Wat zijn Schengenlanden? 

A. Een groep eilanden in Azië

B. De landen in het Midden-Oosten

C. Landen waar je vrij over de grenzen kunt reizen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Binnen de Schengenlanden mag je als inwoner van de Europese 
Unie vrij reizen. Dus wanneer je bijvoorbeeld naar Duitsland gaat, 

hoef je bij de grens niet je ID of paspoort te laten zien. 

Hoeveel slachtoffers van mensenhandel waren er in 

Nederland gemeld in 2019?

A. 742
B. 1372 

C. 1286

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Slachtoffers zijn vaak bang om te melden, dus er zijn in Nederland 
waarschijnlijk meer slachtoffers van mensenhandel dan alleen deze 

gemelde slachtoffers.

Wat kan een reden zijn dat mensen slachtoffer 
worden van mensenhandel? 

A. Omdat er veel mensenhandelaars in de wereld zijn

B. Omdat ze kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld armoede
C. Omdat deze mensen heel rijk zijn

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Wat is de omschrijving van dwang?

A. Een persoon zegt dat iemand iets moet doen. Daarna doet 
de andere persoon dit vrijwillig, want hij vindt het eigenlijk wel 

leuk om te doen. 
B. Een persoon heeft macht over iemand en dwingt 

iemand om iets te doen. Daarom doet de andere persoon 

iets wat hij normaal niet zou doen.  

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Dwang is voor iedereen anders. Wat voor iemand dwang is, hoeft 
voor iemand anders geen dwang te zijn. 

Wat zijn vormen van dwang?

A. Geweld, chantage en bedreigingen
B. Voodoo en lichamelijk geweld

C. A en B zijn allebei goed

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL
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Wat is Ketikoti?

A. Plakkerige maispap die de slaven vroeger te eten kregen
B. Surinaamse feestdag waar ze vieren dat de slavernij 

is afgeschaft

C. Aziatisch eten

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Dit bevrijdingsfeest wordt elk jaar op 1 juli gehouden. Op die dag, in 

1863, werd namelijk een wet aangenomen waarmee de slavernij 

werd afgeschaft.

Wat is mensenhandel? 

A. Mensenhandel is het handelen in menselijke poppen
B. Mensenhandel is andere mensen klusjes in jouw huis 

laten doen
C. Mensenhandel is het uitbuiten van mensen onder 

dwang

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Wat zijn kinderrechten? 

A. Dit zijn rechten die kinderen hebben bedacht
B. Dit zijn rechten die voor alle kinderen gelden

C. Dit zijn rechten die alleen voor kinderen in Nederland 
gelden

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Dit staat in een verdrag met een lange naam, namelijk: het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Hier hebben 

verschillende landen afgesproken welke rechten kinderen allemaal 

hebben: onderwijs, eten, een huis en nog meer. 

 Is slavernij hetzelfde als mensenhandel? 

A. Ja dit is hetzelfde, want in beide gevallen worden 

mensen uitgebuit

B. Nee dit is niet hetzelfde, want bij slavernij worden mensen 
verkocht en bij mensenhandel niet

C. Nee dit is niet hetzelfde, want slavernij is van vroeger en 
mensenhandel is van nu

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Wat is de eerste stap die je moet doen als je denkt 

dat iemand slachtoffer is van mensenhandel? 

A. Erover praten met je ouders of een andere volwassene

B. Het vertellen aan een klasgenootje

C. De politie bellen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Kan of durf je het niet met je ouders te bespreken? Dan kan je altijd 
anoniem chatten met organisatie Fier! www.fier.nl

Wat is (moderne) slavernij?

A. Als iemand werkt en hij zijn geld geheel of gedeeltelijk 

moet geven aan zijn baas 
B. Als iemand werkt en hij zijn geld geheel mag houden, er 

wordt geen geld gegeven aan zijn baas
C. Als iemand voor zichzelf werkt en al het geld zelf mag 

houden

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

Mensenhandel is een vorm van moderne slavernij.

Wat betekent het begrip: non-punishment beginsel?

A. Je wordt gestraft door bijvoorbeeld de politie als je iets 
doet wat niet mag, ondanks dat je gedwongen wordt

B. Als jij iets doet wat niet mag doordat je gedwongen 

wordt door iemand anders, word je niet gestraft door 

bijvoorbeeld de politie

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Wanneer dit gebeurt ben je een dader, maar door de dwang eigenlijk 
een slachtoffer. Daarom word je dan niet gestraft. 

Wat is een meldcode?

A. Een speciaal nummer die je kan bellen als je met de politie 
wil praten over mensenhandel

B. Codes die een mensenhandelaar gebruikt om zijn werk 
geheim te houden

C. Hierin wordt stap voor stap verteld hoe je moet 

omgaan met signalen die je hebt gezien van 

mensenhandel

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL
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Wat is de naam van de groep mensen (beweging) 

die tegen de slavernij was in de 17e en 18e eeuw?

A. Abolitionisme 
B. De VVD

C. De arbeidersbeweging

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Wat is de betekenis van het begrip: 

mensenhandelaar?

A. Iemand die samen met allemaal andere mensen in Nederland ervoor 

zorgt dat de handel in Nederland goed gaat door dat te controleren.

B. Iemand die mensen misleidt door dwang of geweld te gebruiken. 

Uiteindelijk krijgt de handelaar al het geld wat het slachtoffer 

verdiend heeft met zijn/haar werk.

C. Iemand die samen met allemaal slechte mensen ervoor zorgt dat de 

handel in Nederland niet goed gaat. Hiervoor krijgen ze uiteindelijk heel 

veel geld, omdat ze dit van de handel stelen. 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Wat is afpersing?

A. Door bedreiging iemand dwingen om iets van 

waarde te geven (bijvoorbeeld: geld, dure spullen, 

naaktfoto’s, etc.)
B. Iemand constant achtervolgen en lastigvallen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

In welk wetboek staat omschreven wanneer er 

sprake is van mensenhandel?

A. Wetboek van strafrecht 
B. De grondwet

C. Wetboek van koophandel

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

Welke organisatie registreert de slachtoffers van 

mensenhandel in Nederland?

A. De politie
B. CoMensha

C. CKM Fier

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

Wat is een afperser?

A. Iemand die sinaasappelen perst voor iemand anders
B. Iemand die door te dreigen geld afneemt van 

iemand anders

C. Iemand die geld geeft, omdat hij/zij bedreigd wordt

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

MENSENHANDEL

Wat is een voordeeltrekker?

A. Iemand die zorgt dat alles goed geregeld is voor het 
slachtoffer in de woonplaats waar hij/zij gaat werken

B. Iemand die mee profiteert van het geld wat 

slachtoffers verdienen die uitgebuit worden 

C. Iemand die eten met korting haalt voor het slachtoffer

Een voordeeltrekker weet dat iemand slachtoffer is van 

mensenhandel. Hij/zij krijgt een deel of al het geld wat het 

slachtoffer heeft verdiend (bijvoorbeeld kamerverhuurders). 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Wat is het dark web?

A. Een plek op het internet waar mensen, bijvoorbeeld 

criminelen, anoniem hun werk kunnen doen

B. Een plek op het internet waar alleen de overheid kan 
komen omdat zij een wachtwoord hebben

C. Een plek op het internet waar iedereen kan komen, maar 
dan heb je wel een wachtwoord van de overheid nodig

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL
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Wat betekent herhaald slachtofferschap van 

mensenhandel?

A. Als je twee keer of meerdere keren slachtoffer 

bent geworden van een mensenhandelaar

B. Als je meer dan één keer seksueel misbruikt bent door
iemand uit je familie

C. Wanneer een mensenhandelaar jou meerdere keren op
een dag misbruikt

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

Wat zijn redenen waarom iemand kwetsbaar 

kan zijn?

A. Iemand komt uit een arm gezin met schulden en/of is
gevoelig voor groepsdruk

B. Iemand heeft een laag zelfbeeld en/of komt
uit een gezin waarin iemand verslaafd is

C. Zowel A als B zijn goed

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Welke organisatie zet zich in tegen 

mensenhandel en komt op voor de rechten van 

kinderen?

A. CoMensha
B. Defence for Children

C. Fier

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

Er bestaat een ‘Europese dag tegen 
mensenhandel’. Wanneer is deze dag?

A. 12 maart
B. 23 juli

C. 18 oktober

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Als iemand je paspoort af heeft gepakt is dat een 

vorm van dwang. Is dat waar of niet waar?

Goede antwoord: waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

Door het paspoort van iemand af te pakken, wordt die persoon 
afhankelijk van jou. Zonder het paspoort kan het slachtoffer niet 

meer vertrekken naar het buitenland en zo krijgt de dader macht. Dit 
kan je gebruiken als een vorm van dwang.

De cijfers van het aantal slachtoffers van mensen-

handel zijn vaak schattingen en kloppen daarom 

niet helemaal. Er zijn verschillende redenen 

waarom de cijfers vaak niet helemaal kloppen. Wat 

is één van deze redenen? 

A. Veel slachtoffers registreren zich niet als slachtoffer

B. Organisaties die met schattingen komen, zijn nog niet 

goed genoeg in schatten

C. De mensenhandelaar geeft verkeerde cijfers 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Welke situatie maakt een persoon extra kwetsbaar 

om slachtoffer te worden van mensenhandel?

A. Iemand die schulden heeft en in armoede leeft is 
extra kwetsbaar om slachtoffer te worden

van mensenhandel

B. Iemand die uit een gezin komt die het financieel goed 
heeft is extra kwetsbaar om slachtoffer te worden

van mensenhandel

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

Welke situatie maakt een persoon extra kwetsbaar 

om slachtoffer te worden van mensenhandel?

A. Iemand die hele goede cijfers op school haalt en waar 
het thuis goed gaat, is extra kwetsbaar om slachtoffer te

worden van mensenhandel
B. Iemand die thuis veel problemen heeft en slechte

cijfers op school haalt, is extra kwetsbaar om 

slachtoffer te worden van mensenhandel

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL
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Er bestaat een ‘Internationale dag tegen
 mensenhandel’. Wanneer is deze dag?

A. 10 januari
B. 30 juli

C. 18 oktober

Goed geantwoord? Dan krijg je €50!

MENSENHANDEL

In welke vorm van mensenhandel worden de 

meeste slachtoffers uitgebuit?

A. Orgaanhandel

B. Arbeidsuitbuiting

C. Seksuele uitbuiting

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Wat is het deep web?

A. De plekken op het internet die we kunnen zien
B. Een plek op het internet waar mensen, vaak criminelen, 

hun werk kunnen doen
C. Een plek op het internet achter een wachtwoord, 

zonder het wachtwoord kun je het niet zien

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Wat is ongeveer de juiste verdeling van 

mensenhandel in 2019?

A. 56% seksuele uitbuiting, 26% arbeidsuitbuiting, 18% 

orgaanhandel, gedwongen criminaliteit en bedelen

B. 47% seksuele uitbuiting, 30% arbeidsuitbuiting, 23% 
orgaanhandel, gedwongen criminaliteit en bedelen

C. 30% seksuele uitbuiting, 42% arbeidsuitbuiting, 28% 
orgaanhandel, gedwongen criminaliteit en bedelen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

Wat betekent grensoverschrijdende 

mensenhandel?

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

A. De mensenhandelaar doet seksuele dingen bij het slachtoffer 

die zij niet wilt, hij gaat haar grens over

B. Het slachtoffer gaat ergens anders werken, daarom 

wordt hij/zij vanuit het ene land naar het andere land 

vervoert

C. Het slachtoffer moet drugs vervoeren over de grens van 

België naar Nederland

Wat is de betekenis van het Stockholm Syndroom?

Soms wordt een slachtoffer verliefd op de mensenhandelaar. Een oorzaak 
hiervan kan zijn dat het slachtoffer niemand anders meer ziet, daardoor 

gaat zij zich hechten aan de dader en kan ze uiteindelijk verliefd worden. 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

A. Je vliegt naar Stockholm, omdat dat de beste plek is voor 
slachtoffers om de pijn die hen is gedaan te vergeten

B. Je wordt verliefd op de persoon die jouw pijn doet en straft

C. Je vliegt naar Stockholm, omdat daar de politie jou het beste 
kan helpen om de mensenhandelaar te pakken

Wat is de betekenis van dissociatie?

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

A. Als slachtoffers in isolatie worden gezet, omdat
mensenhandelaars niet willen dat ze gezien worden 

B. Je gedachten vergeten de heftige dingen die je mee 

maak op dat moment, om je te beschermen

C. Eerst straft de mensenhandelaar het slachtoffer, maar later 
beloont hij haar, dit is een manier van macht

In moeilijke taal zeggen ze dat je lichaam een geest zich ontkoppelen. 

Als de politie weet dat er een levensbedreigende 

situatie is zonder bewijs, moeten ze eerst bewijs 

verzamelen voordat ze mogen ingrijpen. Is dit waar 

of niet waar?

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

MENSENHANDEL

Het goede antwoord is: niet waar

Als de politie weet dat er een levensbedreigende situatie is, moeten ze 
direct ingrijpen ook al hebben ze geen bewijs. Dit noemen ze in 

politietaal: het absoluut doorlaatverbod.
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Wat was in 2019 ongeveer de man/vrouw verdeling 

van slachtoffers?

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

MENSENHANDEL

A. 49% man en 51% vrouw
B. 39% man en 61% vrouw
C. 29% man en 71% vrouw
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