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Programma

1. Definitie van mensenhandel
2. Trends
3. De uitdaging van het herkennen van mensenhandel
4. Rol zorgcoördinator
5. Waarom is specialistische zorg voor slachtoffers nodig?
6. Rol gemeenten
7. Overlappende beleidsgebieden
8. Uitdagingen op het gebied van zorg voor slachtoffers
9. Take home messages



Schending van mensenrechten

• Mensenhandel is een ernstige schending 
van mensenrechten

• Wettelijke definitie bestaat uit handeling, 
middel en doel om iemand uit te buiten

• Mensenhandel vs. mensensmokkel



Bron: New British-French deal to fight "vile people smuggling" - ABC News (go.com)

https://abcnews.go.com/International/wireStory/british-french-deal-fight-vile-people-smuggling-71742085


Trends

• Mensenhandel beperkt zich niet tot een 
specifieke doelgroep 

• Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
vermeldt:
Jonge slachtoffers & daders. 
Herhaald slachtofferschap. 
Multi-problematiek achtergrond.

• Gevolgen Covid-19 pandemie
Daling van aantal geregistreerde 
slachtoffers. 
Veranderingen in zichtbare en 
onzichtbare slachtoffers.

• Geregistreerde slachtoffers vs. realiteit

Bron: CoMensha m.b.t. 2020



Mensenhandel herkennen

• Mensenhandel is overal 

• Wat zijn signalen?

• 0 + 0 + 0 = 1

• Wat doe je met signalen? 
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Rol & belang van de zorgcoördinator

• Identificatie

• Belangen behartiging van slachtoffers

• Preventieactiviteiten 

• Kennisbevordering

• Beleid
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Rol van de gemeente

• Zorg & opvang

• Beleid 2022

• Meldroute

• Samenkomst van informatie

• Aandacht genereren voor het onderwerp

• Verbinding met andere beleidsgebieden 



Overlappende beleidsgebieden

• Beleid omtrent sekswerk

• Immigratiebeleid

• Jeugdzorg

• Reclassering

• Verbinding tussen lokaal, regionaal, en landelijk beleid en praktijk



Uitdagingen 

• Opvang

• Vergelding en erkenning

• Wachtlijsten voor specialistische zorg
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Take home messages

1. Mensenhandel is een haaldelict en vereist samenwerking 
tussen gespecialiseerde partijen en de bredere maatschappij 
om de kleinste signalen te herkennen en samen te brengen. 
De zorg voor slachtoffers manoeuvreert hierbij tussen 
strafrecht, verblijfsrecht, arbeidsrecht, medische zorg en 
sociaalmaatschappelijke ondersteuning. 

2. Mensenhandel komt in elke gemeente voor en is niet beperkt 
tot een specifieke groep slachtoffers of daders: cruciaal is dat 
elke gemeente hier aandacht voor heeft. 

3. Belangrijke uitdagingen in het bieden van goede zorg aan 
slachtoffers van mensenhandel liggen onder andere op het 
gebied van laagdrempelige opvang, tijdige zorg, vergelding en 
erkenning van trauma en zicht op slachtoffers



Vragen & contactgegevens

• Team zorgcoördinatie mensenhandel
teamzm@moviera.nl
088 3 744 744

• Arezoe Zahin Mobarhan
a.zahin-mobarhan@moviera.nl
088 374 4872

• Julia el Mecky
j.elmecky@moviera.nl
088 374 4889

• Carla Keegel
c.keegel@moviera.nl
088 374 4680
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