
  intervieW  slachtoffers mensenhandel

‘ te weinig 
diversiteit 
aan opvang’

het aantal meldingen van slachtoffers van 
mensenhandel neemt elk jaar toe. daarmee 
wordt ook goede opvang en begeleiding steeds 
belangrijker. een aantal gemeenten, waaronder 
de vier grote steden, kent hiervoor een eigen 
regiocoördinator die de slachtoffers helpt 
bij het vinden van onderdak en medische, 
juridische en financiële ondersteuning. in veel 
andere steden en regio’s staat de opvang nog in 
de kinderschoenen. het coördinatiecentrum 
Mensenhandel (comensha) in amersfoort pleit 
voor meer regionale samen werking. 
amsterdam geeft met de keten aanpak het 
goede voorbeeld.
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De meeste meldingen van slachtoffers 
van mensenhandel hebben betrekking op 
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 j
e paspoort is afgenomen. je wordt gedwongen 
extreem lang te werken voor een hongerloontje 
en bent niet verzekerd tegen ongevallen en ziekte. 
je wordt uitgebuit, kent nauwelijks vrije tijd en 

wordt bedreigd of mishandeld als je probeert te 
vluchten. voor slachtoffers van mensenhandel zijn 
dergelijke omstandigheden dagelijkse realiteit. het 
aantal slachtoffers dat uit zo’n benarde positie 
wordt verlost, neemt elk jaar toe. in de eerste elf 
maanden van 2010 waren dit er landelijk 810, zo blijkt 
uit cijfers van comensha, dat de landelijke registra-
tie van het aantal aanmeldingen verzorgt. dit is een 
voorlopig aantal, omdat sommige instanties per 
kwartaal, halfjaar of jaar melden. van deze 810 ont-
dekte slachtoffers zijn er 714 vrouw en 96 man. ver-
reweg de meesten (653) zijn het slachtoffer van sek-
suele uitbuiting, verdeeld over categorieën als 
prostitutie algemeen, raam- of straatprostitutie, 
betaalde seks in een bordeel of club en escort. Op 
grote afstand volgen de land- en tuinbouw (44) en 
overige sectoren, zoals huishoudelijke arbeid, drugs-
handel en horeca. de meeste vrouwen (263) komen 
uit nederland, gevolgd door afrika en Oost-europa. 
bij de mannen overheerst de afkomst uit afrika, 
Oost-europa en het verre Oosten. een op de zes 
vrouwen en een op de vijftien mannen is jonger dan 
achttien jaar.

meldplicht
“dat is nog maar het topje van de ijsberg, want we 
gaan ervan uit dat de meeste mensenhandel verbor-
gen blijft”, zegt beleidsmedewerker bas de visser van 
comensha. Opsporingsdiensten als de politie, de 
koninklijke Marechaussee en de sociale inlichtin-
gen- en Opsporingsdienst (siOd) hebben een wet-
telijke meldplicht. comensha ontvangt ook aanmel-
dingen van mensenhandel van de ind, advocaten, 
niet-gouvernementele organisaties en opvanghui-
zen. “dat het aantal aanmeldingen elk jaar toe-
neemt, wil niet zeggen dat er steeds meer slachtof-
fers komen, maar wel dat instanties steeds beter 
weten waar ze op moeten letten, dus meer mensen 
kunnen vinden. bovendien geven politie en justitie 
de aanpak van mensenhandel meer prioriteit.”
een slachtoffer van buitenlandse afkomst mag er 
drie maanden over nadenken of hij of zij aangifte 
doet. 
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wie geen aangifte doet, moet terug naar het land 
van herkomst. wie wel aangifte doet, heeft recht op 
een tijdelijk verblijf in nederland. al tijdens de 
bedenktijd heeft elk slachtoffer recht op opvang. 
comensha regelt dit. in 2009 werden van de 909 
geregistreerde slachtoffers er 201 opgevangen. de 
overigen hadden hier geen behoefte aan, gingen 
terug naar hun land of reisden door. comensha 
heeft voor de opvang verschillende lokale net-
werken opgezet waarin alle betrokken partijen 
samenwerken, zoals politie, ggd, opvanghuizen, 
advocaten, maatschappelijk werk, instellingen 
voor (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg en 
gemeente. de visser: “wij kunnen geen opvang 
afdwingen, maar bemiddelen. daarna neemt het 
netwerk het over. wij zijn afhankelijk van het aantal 
beschikbare plekken. slachtoffers komen terecht in 
de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang of 
categorale opvang.”

crisisopvang
een slachtoffer van mensenhandel kampt vaak met 
psychische en lichamelijke problemen en zoekt, 
behalve onderdak, ook juridische en financiële 
ondersteuning. “niet iedereen heeft behoefte aan 
dezelfde hulp”, weet de visser. “er zijn nood-, crisis- 
en ambulante bedden. we proberen hulp op maat 
te vinden. een slachtoffer van prostitutie heeft 
vaak crisisopvang nodig: een bed plus psychische, 
juridische en, als iemand bijvoorbeeld een 
geslachtsziekte heeft of zwanger is, medische 
 begeleiding. wie is uitgebuit in de land- of tuin-
bouw heeft over het algemeen minder psycho-
sociale problemen en is al voor een groot deel 
geholpen met een dak boven het hoofd. een neder-
lands slachtoffer, bijvoorbeeld van een loverboy, 
heeft geen tijdelijke verblijfsvergunning nodig, 
kan vaak wonen bij familie, maar is misschien wel 
getraumatiseerd.” waar mogelijk laat comensha 
de hulpverlening over aan de lokale regio- of zorg-
coördinator mensenhandel. die is er vooralsnog 
alleen in de vier grote steden en groningen, 
 leeuwarden, enschede en den bosch.

amsterdam
amsterdam kent sinds 2007 de ketenaanpak Men-
senhandel. hierin werken vier partijen nauw samen: 
het amsterdams coördinatiepunt Mensenhandel 
(acM), het team Mensenhandel van de politie 
amsterdam-amstelland, de advocatuur en jeugd-
zorg. zorgcoördinator van het acM heleen driessen 

zorgt ervoor dat de ketenaanpak goed functioneert. 
dat betekent onder meer elke drie weken met de 
ketenpartners de binnengekomen aanmeldingen 
en de te bieden hulp bespreken en elke zes weken 
overleggen met de diverse hulpverlenende instan-
ties over de beste opvang voor ieder slachtoffer. 
“kortom, ik probeer er voor te zorgen dat alle 
 partijen die met mensenhandel te maken hebben 
om de tafel zitten en een sluitende hulpverlening 
te creëren.” Mede dankzij de zorgcoördinator is er 
de laatste jaren in amsterdam meer aandacht voor 
mensenhandel gekomen. bij elke instantie die hier-
in geïnteresseerd was, heeft ze met coördinatoren 
van het team Mensenhandel van de politie en van 
jeugdzorg, voorlichting gegeven over de keten-
aanpak en signalering.

‘Ze worden ontdekt 
bij politiecontroles, 
een bezorgde burger 
meldt iemand aan of 
de vrouwen zien zelf 
kans te vluchten’

slachtoffers worden opgevangen bij het acM, 
onderdeel van hvO-Querido. deze amsterdamse 
organisatie biedt naast tijdelijke huisvesting, ook 
woonbegeleiding en dagactiviteiten om de vrouwen 
weer structuur in hun dag te geven. driessen: 
“zij komen hier via de amsterdamse politie of 
elders uit het land door plaatsing via comensha. 
ze worden ontdekt bij politiecontroles, een bezorg-
de burger meldt iemand aan of de vrouwen zien 
zelf kans te vluchten. bij de intake wordt duidelijk 
wat hun  problemen zijn en welke hulp ze nodig 
 hebben.” per jaar biedt hvO-Querido onderdak 
aan gemiddeld 130 vrouwen. slachtoffers uit 
amsterdam  blijven drie tot zes weken, vrouwen die 
door comensha worden geplaatst – de categorale 
opvang – drie tot zes maanden. daarnaast begelei-
den de maatschappelijk werkers van hvO-Querido 
zo’n vijftig zelfstandig wonende vrouwen. samen 
vormen zij – met zo’n vijf mannen – het totale aan-
tal slachtoffers van mensenhandel dat per jaar in 
de hoofdstad wordt aangemeld.
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altiJd vol
als driessen wordt weggeroepen wegens extreme 
drukte in de opvang, neemt haar rechterhand en 
vervangend zorgcoördinator anneke bouwman 
het gesprek over. zij vertelt dat het aantal bedden 
bij hvO-Querido de laatste jaren fors is uitgebreid. 
“lange tijd hadden we voor slachtoffers van 
 mensenhandel twee bedden en overheerste de 
ambulante zorg. in 2007 werden het er zestien, 
doordat de gemeente bedden ging financieren voor 
de politie amsterdam-amstelland. toen werden 
we ook 24 uur per dag bereikbaar. sinds juni 2010 
hebben we twintig crisisbedden erbij gekregen voor 
de categorale opvang, betaald door het ministerie 
van veiligheid en justitie. in totaal dus 36 bedden.” 
Maar ook dat aantal is niet genoeg. “we zitten 
altijd vol.”

Ook in amsterdam zijn de meeste slachtoffers 
 uitgebuit in de seksindustrie. hun afkomst wisselt 
per periode, zegt bouwman. “soms krijgen we veel 
nederlandse meisjes binnen, dan weer uit china, 
afrika of Oost-europa. wat mij vorig jaar het meest 
tegen de borst stuitte, waren de verstandelijk 
gehandicapte meisjes uit landen als roemenië en 
bulgarije. die spreken alleen hun eigen taal, weten 
soms niet eens dat een week zeven dagen heeft. en 
de handelaren zijn zo uitgekookt: die weten natuur-
lijk dat prostitutie boven de achttien is toegestaan 
en pakken meisjes voor die tijd in, om voor zich te 
laten werken zodra ze achttien zijn.”

‘het valt vaak tegen 
om opvanghuizen 
te bewegen plaats te 
bieden’

emotionele last
het slachtoffer goed informeren, is volgens bouw-
man essentieel, zowel bij vrouwen als mannen. 
“dit is jouw situatie, hier heb je recht op, wel of niet 
meewerken met de politie heeft deze consequen-
ties. je moet alles duidelijk uitleggen, zodat ze wel-
overwogen keuzes kunnen maken. daarvoor heb-
ben ze bedenktijd nodig en moeten ze even tot rust 
kunnen komen. dat geldt ook voor mannen, van 
wie we er sinds oktober 2008 acht hebben opgevan-

gen op een andere plek. zij reageren heel anders 
dan vrouwen. Mannen schamen zich meer over wat 
hun overkomen is. zij zijn minder geneigd over hun 
emotionele last te praten, willen liefst meteen aan 
het werk. toch is het belangrijk om ook hen zorg-
vuldig te informeren over keuzes die ze moeten 
maken.” de amsterdamse ketenaanpak werkt goed, 
zegt bouwman, ze kan het andere gemeenten aan-
raden. “groot voordeel zijn de korte lijnen met alle 
partners. dankzij de goede contacten met de politie 
is er over en weer begrip voor elkaars prioriteiten. 
de politie wil boeven vangen, wij slachtoffers 
 helpen. beide prioriteiten kunnen we goed uit-
voeren. ik adviseer andere hulporganisaties om 
te lobbyen bij hun gemeente om te laten zien dat 
opvang en een goed netwerk nodig zijn. vertel ook 
de succesverhalen. ik zou willen dat de regionale 
opvang in nederland soepeler verloopt. het valt 
vaak tegen om opvanghuizen te bewegen plaats te 
bieden. sommige zijn altijd bereid, maar legio ook 
niet. dan noemen ze oneigenlijke argumenten als: 
het is een moeilijke doelgroep, die vrouwen passen 
niet bij ons, we spreken hun taal niet. jammer, 
want als het lukt om meisjes die gedesillusioneerd 
 binnenkomen langzaamaan hun leven weer te 
laten opbouwen, werkt dat heel motiverend.”

centrumgemeenten
Ook bas de visser van comensha constateert 
dat veel gemeenten kansen laten liggen om 
 mensenhandel aan te pakken en slachtoffers op te 
vangen. “gemeenten bieden te weinig diversiteit 
aan opvang- en huisvestingsmogelijkheden. ze 
kunnen bijvoorbeeld afspraken maken met woning-
corporaties en instellingen om een aantal woningen 
met ambulante begeleiding beschikbaar te stellen. 
ze kunnen ook stimuleren dat er een regio- of zorg-
coördinator komt. dat hoeft natuurlijk niet overal. 
zo regelt de wet maatschappelijke ondersteuning 
dat er centrumgemeenten zijn, samenwerkings-
verbanden in de regio. als er nu eens in elke 
 centrumgemeente een regiocoördinator zou 
komen... er zijn hier en daar wel initiatieven, maar 
die lopen vaak nog niet goed. andere gemeenten 
zeggen: wij treffen maar twee slachtoffers per jaar 
aan, waarom een coördinator aanstellen? kan zijn, 
maar het is een beetje een kip- en eiverhaal, zo leert 
de ervaring. is er eenmaal zo’n coördinator en 
 ontstaat er een netwerk, dan worden ook meteen 
meer slachtoffers van mensenhandel gevonden. 
dan zie je dat er wel degelijk noodzaak is.” << 
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