
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Datum 
Betreft: campagne ‘Trouwen tegen je wil’ 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Zoals vorig jaar wordt ook in mei van dit jaar een landelijke campagne tegen huwelijksdwang en 
achterlating in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd. De 
campagne voor 2017 ‘Trouwen tegen je wil’, start op 8 mei 2017 en duurt 4 weken.  
 
School van groot belang 
In Nederland worden jaarlijks kinderen, jongeren, vrouwen (of mannen) met of zonder kinderen 
achtergelaten in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Na de 
vakantie blijft hun stoel op school leeg, terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland. Ook 
worden jaarlijks een paar honderd jongeren door hun ouders, familie of omgeving gedwongen tot 
een huwelijk dat zij niet willen. Het hele jaar door speelt deze problematiek. De vakantieperiode is 
echter extra risicovol omdat jongeren tijdens een vakantie in het buitenland kunnen worden 
uitgehuwelijkt of achtergelaten. Ook op uw school kunnen leerlingen te maken hebben met 
huwelijksdwang of achterlating. Wij vragen uw aandacht hiervoor omdat alertheid door docenten, 
mentoren, schoolmaatschappelijk werk of de ondersteuningsstaf op huwelijksdwang en achterlating 
een wereld van verschil voor een jongere kan maken. 
Soms is de school de enige plek waar een jongere buitenshuis kan zijn. De school is dan de enige 
plaats waar een jongere met zijn of haar problemen voor de dag kan komen. Huwelijksdwang betreft 
complexe problematiek. De gevolgen voor de slachtoffers kunnen ernstig zijn, zoals weglopen van 
huis, achterlating of mishandeling of zelfs (soms) zelfdoding. Ook komt het voor dat jongeren in de 
zomerperiode aan het eind van de vakantie worden achtergelaten zonder dat er sprake is van 
huwelijksdwang.  
  
Op grond van de Wet meldcode moet uw school over een meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling beschikken. Hierin moet zijn vastgelegd op welke wijze professionals op uw 
school omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder ook signalen 
van huwelijksdwang en achterlating. Bij huwelijksdwang en achterlating is het belangrijk dat de 
school vermoedens of signalen hiervan niet toetst bij de ouders, maar de signalen bespreekt met de 
jongere zelf en deskundigen inschakelt van  Veilig Thuis. Dit vanwege de risico’s die een jongere kan 
lopen als de familie weet dat over het aankomende huwelijk of mogelijke achterlating met derden is 
gesproken. Op basis van de meldcode is er een speciaal stappenplan ontwikkeld voor het omgaan 
met signalen van huwelijksdwang en achterlating. Een overzicht van dit stappenplan treft u aan in de 
bijlage van deze brief1.  
 
 
Voor overleg kunt u terecht bij Veilig Thuis:  
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 Stappenplan eergerelateerd geweld  



 

Veilig Thuis 

0800 2000 Beroepskrachten: 075-6518311 

www.vooreenveiligthuis.nl 

 
Doelen en middelen van de campagne.  
De campagne is er op gericht om jongeren te informeren over waar ze terecht kunnen voor advies en 
hulp. De campagne doet een appèl op de jongeren zelf om actief hulp te zoeken en, niet te blijven 
rondlopen met twijfels en vragen. Centraal in de campagne is een online filmpje waarin een 
slachtoffer van huwelijksdwang haar weg vindt naar de website: www.trouwentegenjewil.nl. Het 
filmpje wordt via social media zoals Facebook en  Youtube vertoond.  
 
Op de website www.trouwentegenjewil.nl staat informatie over het recht van partnerkeuze en de 
instanties waar hulp gezocht kan worden: bestaande hulp- en chatlijnen voor kinderen en voor 
jongeren ouder dan 18 jaar (Fier, Kindertelefoon, Veilig Thuis en bij acute dreiging 112). Jongeren (en 
ouderen) die iemand kennen die tegen zijn of haar wil moet trouwen of wordt achtergelaten, kunnen 
voor advies op de website terecht. Ook jongeren die vermoeden te worden achtergelaten kunnen 
hiervan gebruik maken.  
Is een jongere in het buitenland achtergelaten dan moet deze altijd eerst proberen om contact te 
leggen (telefonisch of per mail) met de Nederlandse ambassade. Als dat niet lukt, kan de jongere een 
boodschap achterlaten bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating  
(www.huwelijkdwangenachterlating.nl). Zij informeren dan het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
pakken de zaak gezamenlijk op. Dat maakt het nog steeds niet eenvoudig de jongeren terug te laten 
keren naar Nederland. Zeker als de jongere minderjarig is en/of meerdere nationaliteiten of 
verblijfsrecht in Nederland heeft zijn de mogelijkheden beperkt.   
 
Het is dan ook van belang dat men op school alert is op signalen van mogelijke huwelijksdwang en/of 
achterlating. Ook is het belangrijk dat professionals handelen conform het ontwikkelde stappenplan 
als er signalen zijn dat een jongere wordt uitgehuwelijkt of achtergelaten. Aarzel  dan niet om 
contact op te nemen met Veilig Thuis. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Sarah Prins 
Netwerk Coördinator Veilig Thuis 
 
 
 
 
 
 
                             
 
                           
 
 
 
 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.trouwentegenjewil.nl/
http://www.trouwentegenjewil.nl/
http://www.huwelijkdwangenachterlating.nl/
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Stappenplan bij eergerelateerd geweld 

In kaart brengen 
signalen 

Collegiale 
consultatie en 

eventueel advies 
Veilig Thuis 

Gesprek met cliënt 

Wegen van het 
geweld of de 
mishandeling 

Beslissen: hulp 
organiseren of 

melden 
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Acute situatie? Onderneem direct actie! 

- Signalen niet toetsen bij ouder(s). 
- Wel proactief bespreken met de (jonge) 
   vrouw of man. 

- Veiligheid in geding of eercomponenten? 
   Dan altijd overleg met Veilig Thuis 
- Bij Veilig Thuis vragen naar de deskundige  
  op het gebied van huwelijksdwang, eer. 

- Niet direct gesprek met ouder(s), eerst  
  afstemmen met expert op eventuele 
risico’s 

- Het gaat om ernst en urgentie; raadpleeg 
  specifieke expertise. 

- Veiligheid in geding, eercomponenten,  
  vermoeden van achterlating? Altijd  
  overleg Veilig Thuis of politie. Vermoeden 
van achterlating? Een noodplan invullen. 
  achterlating een noodplan invullen. 


