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1. Inleiding

Dit is de eerste voortgangsrapportage van het netwerk mensenhandel in 
de regio Haaglanden, dat sinds 2006 is geformaliseerd door het Protocol 
Netwerk Mensenhandel Regio Den Haag. Deze voortgangsrapportage 
is tot stand gekomen naar aanleiding van de evaluatie van het Netwerk 
Mensenhandel in 2010. Dit netwerk is in eerste instantie gericht op de 
zorg en hulpverlening aan de slachtoffers. Daarnaast is opsporing van de 
daders ook belangrijk. Dat is een van de redenen dat politie Haaglanden 
(commerciële zeden) ook vertegenwoordigd is.  
De gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer hebben het Protocol 
mede ondertekend, want bij deze gemeenten wordt ook een plek in de 
vrouwenopvang geregeld (elk een plaats). 

Naast de zorg voor de slachtoffers is de aanpak van de daders ook van 
belang. De gemeente Den Haag heeft samen met de ketenpartners van 
openbare orde en veiligheid de taak om mensenhandel op regionaal niveau 
te bestrijden.  
In het coalitieakkoord van B&W Den Haag wordt mensenhandel als 
speerpunt genoemd. 
 
Vanaf 2010 wordt de samenwerking tussen de zorg- en hulpverlenings keten  
en de handhavingketen verder geïntensiveerd en vormgegeven.
Het gaat daarbij om 3 speerpunten; 
•	 Het is van belang dat preventie, opvang, hulpverlening, opsporing en 

vervolging goed op elkaar aansluiten;
•	 Bij de aanpak van mensenhandel en de zorg voor slachtoffers is het 

van groot belang dat alle betrokken partners in het werkveld goed 
samenwerken;

•	 Het is van belang dat kennis over mensenhandel gedeeld wordt, signalen 
herkend worden, slachtoffers gemeld en ondersteund worden en 
ketenpartners elkaar weten te vinden.
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2. Wat is mensenhandel

In Nederland wordt onder mensenhandel verstaan: “Iedere vorm van 
exploitatie van gedwongen (seksuele) dienstverlening, uitbating van 
minderjarigen in de (seksuele) dienstverlening en het profiteren van die 
omstandigheden strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.” 
Een belangrijke factor die meespeelt in de vraag of er sprake is van 
mensenhandel, is uitbuiting.
Onder uitbuiting wordt verstaan: mensen (on)vrijwillig laten werken 
en daarvan profiteren door inkomsten af te nemen en/of ze onder 
mensonterende omstandigheden te laten werken. Dit kan gepaard gaan met 
dwang, geweld, chantage en misleiding.

3. Doelgroep

Het netwerk richt zich op de opvang van en hulpverlening aan (vermoedelijke) 
minderjarige en meerderjarige slachtoffers van mensenhandel. Soms is het in 
eerste instantie nog niet helemaal duidelijk of een cliënt, die aangemeld is bij 
het netwerk mensenhandel, wel of geen slachtoffer van mensenhandel is.
Het gaat hierbij vooral om vrouwen die veelal door middel van geweld 
misleiding of misbruik van overwicht gedwongen worden in de prostitutie 
te werken. Ook richt het netwerk zich op mannelijke slachtoffers of niet 
prostitutiegerelateerde mensenhandel. 
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4. Doelstellingen

Het primaire doel van het netwerk is het stoppen van de uitbuiting en 
gedwongen tewerkstelling, door het slachtoffer uit zijn of haar omgeving  
te halen. Dit doel krijgt vorm in de volgende activiteiten:
 
Preventie
•	 Voorlichting 
•	 Training

Realiseren van het opvangtraject
•	 Signalering en actie
•	 Onderdak en materiële zorg
•	 Juridische, medische, maatschappelijke- en psychosociale zorg

Realiseren van het hulptraject
•	 Zorg en begeleiding gericht op verblijf of terugkeer naar het land  

van herkomst
•	 Psychosociale begeleiding
•	 Hulp bij het zoeken naar werk

De hulpverlening aan de slachtoffers bestaat uit het regelen van een veilig 
onderkomen, het verschaffen van de nodige informatie betreffende de keuze 
al dan niet aangifte doen en materiële, psychische emotionele hulp, hulp bij 
somatische vragen en klachten en begeleiding bij terugkeer naar het land van 
herkomst.
Iedere partner in het netwerk heeft binnen dit traject zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheden

Het justitiële traject
Het justitiële traject is gericht op het tegengaan van illegale situaties; 
enerzijds het bestrijden van mensenhandel, anderzijds de aanpak van illegale 
(niet vergunde) prostitutie. Opsporing kan via een aangifte, maar ook 
ambtshalve.
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5. Organisatiestructuur en ketenaanpak

In 2006 is er een Protocol Netwerk Mensenhandel Regio Haaglanden 
opgesteld en ondertekend door diverse betrokken instellingen en 
gemeenten. 
In dit protocol zijn samenwerkingsafspraken beschreven met betrekking tot 
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de verschillende 
organisaties die binnen en buiten Den Haag werken. 

De betrokken instellingen en organisaties die het protocol ondertekend 
hebben zijn:

Organisatie Opvang Taken Capaciteit

Shop
Hulp & Opvang 
Prostitutie en 
Mensenhandel

•	 24 uurs opvang  
 voor slachtoffers   
 mensenhandel en   
 prostituees
•	 ambulante  
 hulpverlening

Zorgcoördinatie  
slacht offers  
mensenhandel
Opvang

4 bedden  
waarvan  
2 crisisbedden

Stichting Wende •	 24 uurs opvang  
 voor mannen
•	 24 uurs opvang  
 voor vrouwen

Opvang begeleiding en 
hulpverlening slacht
offers huiselijk geweld 
en mensenhandel

2 bedden
(vrouwenopvang) 
10 bedden  
(mannenopvang)

Perspektief •	 24 uurs opvang  
 voor vrouwen

Opvang, begeleiding 
en hulpverlening slacht
offers huiselijk geweld 
en mensenhandel

1 bed in Delft

ComensHa
Coördinatiecentrum 
Mensenhandel

Landelijke registratie  
meldingen slacht offers 
en zoeken van  
opvangplek

Politie Opsporing en  
vervolging.
Juridische hulp en  
doorverwijzing naar 
hulpverlening

Gemeente Den Haag/
GGD
Gemeente Delft
Gemeente Zoetermeer

Gemeente Den Haag 
houdt regie op beleids
niveau en betrekt de 
andere gemeenten waar 
de opvang gelegen is
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Van 2006 tot 2011
Na verloop van tijd bleek dat de verschillende partners binnen het  
Protocol Netwerk Mensenhandel verschillende verwachtingen hadden. 
Naast een aantal praktische knelpunten kwamen er ook andere knelpunten 
aan de orde zoals: 
•	 Het ontbreken van vaste contactpersonen binnen de keten;
•	 geen heldere implementatie van het Protocol; 
•	 onduidelijkheid met betrekking tot taken, bevoegdheden, en 

verantwoordelijkheden; 
•	 geen heldere overlegstructuur;
•	 verschillende manieren van registreren.

Mede door bovenstaande is vanuit de stuurgroep van het netwerk 
mensenhandel een ketenregisseur aangesteld om de ontbrekende schakels  
in de ketenaanpak aan te vullen en de bestaande keten te verstevigen.  
Deze is ondergebracht bij de GGD Den Haag. De opdracht aan de 
ketenregisseur is om de keten mensenhandel een doorstart te geven met 
als doel het opzetten van een integrale ketenaanpak voor de bestrijding van 
mensenhandel. 
Bij deze ketenaanpak dienen preventie, opvang, hulpverlening, opsporing  
en vervolging goed op elkaar aan te sluiten. 
Omdat het van belang is dat de diverse partners goed samenwerken,  
signalen herkennen en informatie delen is het netwerk uitgebreid met 
onderstaande partners.

Bureau Jeugdzorg Hulpverlening aan kinderen van 018 jaar en hun ouders

Jeugdformaat Ambulante en residentiele hulpverlening aan jongeren  
en hun ouders

Mee Zuid-Holland Noord Ambulante hulp voor verstandelijk beperkten

Advocatuur Advies en hulp bij het juridische traject na aangifte

Meldpunt Jeugdprostitutie  
(Steunpunt Huiselijk Geweld)

Informatie, advies en registratie van  
(vermoedelijke) minderjarige slachtoffers

De Haven Pastorale zorg en hulpverlening aan prostituees

Dienst SZW Hulp bij zoeken naar werk, inburgeringstrajecten

Gezondheidscentrum Vaillantplein Huisartsenzorg

Parnassia GGZ instelling Hulp bij psychiatrische problemen
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In maart 2009 is de werkwijze netwerkmensenhandel opnieuw beschreven 
en aangepast aan de ontwikkelingen.
Daarnaast is Bureau Jeugdzorg aangesloten bij de stuurgroep.

 

6. Overlegstructuur

De keten mensenhandel is een samenwerkingsverband tussen organisaties 
die betrokken zijn bij signalering, opsporing, opvang van en hulpverlening 
aan slachtoffers mensenhandel.
De ketenregisseur neemt deel aan de stuurgroep en aan alle werkgroepen en 
is de verbindende schakel tussen deze overleggen.

Stuurgroep 
Deelnemers: Managers en teamleiders van de betrokken instellingen 
(Stichting Wende, ComensHa, Perspektief, politie, Shop, Dienst OCW, BJZ 
en GGD Den Haag).
Taken: 
•	 Vinger aan de pols met betrekking tot protocol mensenhandel
•	 Het volgen van landelijke en /of gemeentelijke beleidsmatige 

ontwikkelingen en besluitvorming. 
•	 Knelpunten vanuit het uitvoeringsoverleg bespreken, hiervoor 

oplossingen zoeken en deze zonodig aankaarten op de juiste plek.
Frequentie: 1 x per 3 maanden
Voorzitter: Gemeente Den Haag / Dienst OCW 

Uitvoeringsoverleg 18+ 
Deelnemers: Uitvoerende medewerkers van Shop, Vrouwenopvang,  
politie (CZ), CoMensha, advocatuur, Dienst SZW, GGD Den Haag en de 
ambulante partners op indicatie.
Taken: 
•	 Bespreken van casuïstiek en het signaleren van beleids(knel)punten vanuit 

het overleg naar de stuurgroep.
•	 Informatie uitwisseling vanuit de organisaties met betrekking tot 

ontwikkelingen die van belang zijn voor het overleg.
Frequentie: 1x per 6 weken
Voorzitter: ketenregisseur GGD Den Haag
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Uitvoeringsoverleg 18-
Deelnemers: Uitvoerende medewerkers van BJZ, politie (CZ) MEE, 
Steinmetz|de Compaan, Jeugdformaat, Steunpunt Huiselijk Geweld,  
GGD Den Haag.
Taken: 
•	 Bespreken van casuïstiek en het signaleren van beleids(knel)punten  

vanuit het overleg naar de stuurgroep.
•	 Informatie uitwisseling vanuit de organisaties met betrekking  

tot ontwikkelingen die van belang zijn voor het overleg.
Frequentie: 1x per 6 weken
Voorzitter: ketenregisseur GGD Den Haag

Werkgroep Preventie
Deelnemers: JSO, Centrum 16.22, MCI (Stichting Mooi),  
Gemeente Den Haag (WBJ) Steinmetz|de Compaan, JIP, GGD Den Haag.
Taken: 
•	 Preventie en voorlichtingsactiviteiten inventariseren en op  

elkaar afstemmen. 
•	 Inventariseren van signalen uit het veld, zodat er een actuele en sluitende 

aanpak gerealiseerd kan worden voor jongeren van 12 tot 23 jaar. 
Frequentie: 1x per 3 maanden
Voorzitter: ketenregisseur GGD Den Haag

Werkgroep Mensenhandel/RIEC
Deelnemers: IND, Belastingdienst, Gemeente Den Haag (BSD),  
Gemeente Westland, OM, SIOD, Arbeidsinspectie, KMAR,  
politie Haaglanden, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), 
politie Hollands-Midden, GGD Den Haag.
Taken: Deze werkgroep is gericht op de aanpak van de georganiseerde 
misdaad, waarbij de prioriteit ligt bij de aanpak van mensenhandel.
Naast een strafrechtelijke aanpak behoort de inzet van bestuurlijke 
maatregelen, zoals het (tijdelijk) intrekken van een vergunning, ook  
tot de mogelijkheden om mensenhandel te bestrijden.
Op basis van de beschikbare informatie maken de verschillende partners 
afspraken over de te volgen aanpak: strafrechtelijk, bestuursrechtelijk,  
fiscaal of een combinatie van maatregelen.
Frequentie: 1x per 6 weken
Voorzitter: Openbaar Ministerie(OM)
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Prostitutieplatform 
Deelnemers: Politie, Shop, Bestuursdienst, Dienst OCW, GGD Den Haag, 
de Haven, Dienst SZW.
Taken: Het Prostitutieplatform Den Haag (PPF) is een platform waarbij 
gemeente en diverse instanties met elkaar informatie en gedachten 
uitwisselen betreffende prostitutie, mensenhandel en prostitutiebeleid.
Frequentie: 4x per jaar
Voorzitter: Dienst OCW 

Expertmeeting
In de expertmeeting worden overstijgende thema’s besproken met 
deelnemende partners in de keten en belangstellende partners die op  
afroep aanwezig zijn. 
Doel: Deskundigheidsbevordering en elkaar leren kennen. 
Taken: De uitvoering van de expertmeeting wordt gedragen door  
de leden van de stuurgroep
Frequentie: 2 x per jaar
Voorzitter: roulerend

7. Bevindingen, ontwikkelingen, resultaten

Stuurgroep
De stuurgroep is in 2010 zes keer bijeen gekomen en in 2011 vier keer 
volgens het nieuwe vergaderschema.
In 2010 is het netwerk geëvalueerd door de afdeling Onderzoek  
Integrale Vraagstukken (OIV) van de Dienst OCW.
De centrale vraag was: “functioneert het netwerk mensenhandel  
zoals het nu is ingericht?”
Hier zijn een aantal conclusies en aanbevelingen uit voortgekomen, zoals: 
•	 opstellen van een jaarplan en jaarverslag
•	 het maken van afspraken rond de privacy
•	 het aanpassen van de overlegstructuur
•	 verbeteren van de (centrale) registratie en de afstemming onderling
•	 het opstellen van een heldere beschrijving van taken en 

verantwoordelijkheden in het netwerk en de samenwerking.
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Met deze aanbevelingen is in 2011 voortvarend aan de slag gegaan: 
•	 De overlegstructuren zijn inmiddels grotendeels aangepast.
•	 In de overlegstructuur van de stuurgroep wordt een scheiding 

aangebracht tussen het bestuurlijk/beleidsmatige niveau en het 
uitvoerende niveau, oftewel tussen strategisch en operationele niveau.

•	 Er is een document ontwikkeld waarin de afspraken over privacy zijn 
gewaarborgd. 

•	 Door de ketenregisseur wordt jaarlijks een werkplan gemaakt.
•	 De procedure informatie-uitwisseling is vastgesteld.
•	 De capaciteitsproblemen en de gevolgen die dit heeft voor  

de keten zijn besproken. 
•	 Daarnaast zijn de knelpunten die uit de overleggen naar voren kwamen 

besproken.

Expertmeeting
In 2011 heeft de expertmeeting voor de zesde keer plaatsgevonden.
Het doel van de expertmeeting is tweeledig, namelijk deskundigheids-
bevordering en het verstevigen van de onderlinge contacten.
In de thema’s is voor een opbouwende vorm gekozen. In de eerste 
expertmeeting in 2008 is gekozen voor kennismaking en een doorstart  
van het netwerk. Bij de tweede expertmeeting in 2008 kwam het juridische 
traject ter sprake. In de derde expertmeeting in 2009 was het thema “wat is 
jou rol”. Bij de vierde expertmeeting in 2009 kwam het thema terugkeer ter 
sprake en gaven het IOM en Maatwerk bij terugkeer een presentatie.
In de vijfde expertmeeting in 2010 was het thema nationale slachtoffers. 
Hieraan deden 36 deelnemers mee. In 2011 was het thema “overige 
uitbuiting”. Hier deden ruim 40 deelnemers aan mee. Het aantal deelnemers 
aan de expertmeeting groeit elk jaar.

Uitvoeringsoverleg 18-
Het uitvoeringsoverleg 18- is in 2010 zes keer bijeen geweest en in 2011  
zeven keer.
Er is een brainstormdag geweest waarin de doelstelling en werkwijze van  
de werkgroep is vastgelegd.
•	 Bespreking van casuïstiek. Informatie uitwisseling heeft geleid tot de 

aanhouding van een verdachte die meerdere meisjes tot prostitutie 
dwong.
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•	 Er is een routekaart ontwikkeld voor professionals waarin beschreven 
staat hoe men kan reageren bij vermoedens van mensenhandel.

•	 Volgen van ontwikkelingen met betrekking tot de loverboymethodiek.  
De loverboy methodiek heeft zich de laatste jaren gewijzigd en bestaat 
niet alleen meer uit het groomen van een meisje voor de prostitutie, maar 
ook uit het afsluiten van geldleningen, abonnementen en dergelijke op 
naam van het slachtoffer. Effect hiervan is dat er anders naar signalen 
dient te worden gekeken. Financiële problemen kunnen namelijk ook een 
gevolg zijn van loverboyproblematiek.

Registratie; het meldpunt jeugdprostitutie is ondergebracht bij het 
Steunpunt Huiselijk Geweld. Het SHG ontvangt en registreert meldingen 
van (vermoedelijke) slachtoffers.
Deze meldingen worden in het uitvoeringsoverleg besproken. 

Uitvoeringsoverleg 18+
Het uitvoeringsoverleg 18+ is in 2010 acht keer bijeen geweest en in 2011 
zes keer.
Onderwerpen die besproken zijn: cliëntenstop en wachtlijst bij Shop, de 
toename van het aantal sepots van vooral Afrikaanse vrouwen, casuïstiek. 
Door het opstellen van een protocol informatie- uitwisseling  
is de privacy gewaarborgd.
Nieuwe ontwikkelingen, zoals de toename van mannelijke slachtoffers en 
economische uitbuiting.

Werkgroep mensenhandel
De werkgroep is in 2010 zes keer bij elkaar geweest en in 2011 vijf keer. 
Thema’s die besproken zijn: de informatievoorziening, bestuurlijke 
maatregelen, hotelprostitutie, (illegale) uitzendbureaus en casuïstiek.
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8. Slachtofferregistratie

 2008 2009 2010 2011

Landelijk aantal meldingen 826 909 993 1222

CoMensha-DH 135 173 133   181

Politie meldingen 135 173 114   119

Shop – nieuw   67   88   94     20

Shop – Zorgcoordinatie 103 165 
  43 ned.

211
  40 ned.

  128

In Haaglanden is het merendeel van de slachtoffers afkomstig van buiten 
Europa vooral Afrika, gevolgd door Nederlandse slachtoffers en een aantal 
Oost Europese slachtoffers uit vooral Hongarije en Bulgarije. 

Politie
In 2010 heeft Commerciële Zeden 114 slachtoffers van mensenhandel 
aangemeld bij CoMensha. Dit betreft allen prostitutiegerelateerde 
slachtoffers van mensenhandel. De slachtoffers van de overige vormen van 
mensenhandel, zoals uitbuiting in de agrarische sector en orgaanhandel, 
worden door de vreemdelingenpolitie behandeld en bij CoMensha 
aangemeld.
 
Van deze 114 slachtoffers hebben 85 slachtoffers aangifte gedaan, 
waarvan 71 slachtoffers afkomstig van buiten de Europese Unie 
(hoofdzakelijk Afrika). In totaal werden 11 verdachten aangehouden en 
vervolgd door het Openbaar Ministerie. In de 71 zaken van buiten de 
Europese Unie werden geen verdachten aangehouden, daar de slachtoffers 
geen identiteit van de verdachte konden geven en geen opsporingsindicaties 
aanwezig waren. Deze zaken werden door het Openbaar Ministerie 
geseponeerd. In de overige 29 zaken wilden de slachtoffers geen aangifte 
doen in verband met angst voor represailles van de verdachte. 

In 2011 hebben van de 119 slachtoffers, 65 slachtoffers aangifte gedaan. 
Hiervan zijn 42 slachtoffers afkomstig van buiten de Europese Unie 
(hoofdzakelijk Afrika). In totaal werden 19 verdachten aangehouden 
en vervolgd door het OM. In de 42 mensenhandelzaken van buiten de 
Europese Unie werden geen verdachten aangehouden, daar de slachtoffers 
geen indentiteit van de verdachte konden geven en er niet of nauwelijks 
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opsporingsindicaties aanwezig waren. Deze zaken werden door het OM 
geseponeerd. In de overige 54 zaken wilden de slachtoffers geen aangifte  
doen in veband met angst voor represailles van de verdachte.

Meldpunt Jeugdprostitutie (onderdeel van Steunpunt Huiselijk Geweld)
Bij het Meldpunt Jeugdprostitutie zijn 32 meldingen binnengekomen.  
Deze meldingen bestonden uit informatie, advies en vermoedens van 
mogelijke slachtoffers. 26 meldingen van meisjes die in beeld zijn als 
vermoedelijk risicojongere met betrekking tot prostitutie.
Deze meldingen zijn besproken in het uitvoeringsoverleg 18-.
Van de 26 waren 2 werkzaam in de prostitutie.

Bureau Jeugdzorg
Omdat BJZ niet registreert op slachtoffers loverboys zijn onderstaande  
cijfers gebaseerd op inbreng in het uitvoeringsoverleg.
In 2010/2011 zijn er vanuit BJZ 62 meisjes ingebracht in het 
uitvoeringsoverleg.
12 meisjes zijn naar een gesloten setting geplaatst in verband met gevaar voor 
hun eigen veiligheid. De overige 50 meisjes hebben ambulante hulpverlening.

Shop
Bij Shop zijn er 211 slachtoffers in zorgcoördinatie, waarvan er 40 Neder-
landse slachtoffers zijn. Daarnaast hebben 33 slachtoffers gebruik gemaakt  
van de dag- en nachtopvang en 20 alleen in de dagopvang.

Stichting Wende
Stichting Wende heeft 3 bedden voor vrouwen en 10 bedden voor mannen.
Dit zijn geen geoormerkte bedden voor mensenhandel, maar ook voor andere 
problematiek, zoals eergerelateerd geweld en huiselijk geweld.
In de vrouwenopvang zijn 5 vrouwelijke slachtoffers opgevangen in 2010. 
In de mannenopvang zijn 6 mannelijke slachtoffers opgevangen in 2010.
De verblijfsduur was in 2010:
1-3 maanden: 2 mannen, 1 vrouw
Langer dan 6 maanden: 2 mannen, 4 vrouwen
Doorstroomgegevens:
Zelfstandig wonen: 2 mannen, 4 vrouwen
Terug naar land van herkomst: 1 vrouw
Onbekende bestemming: 1 man
Naar asielzoekerscentrum: 1 man
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De vrouwelijke slachtoffers mensenhandel zijn allen prostitutie gerelateerd. 
Bij de mannen is 5 keer sprake van economische uitbuiting.  

In 2011 heeft Stichting Wende 14 mannen opgevangen en 1 vrouw.  
De uitstroom in 2011 was 5 mannen en 1 vrouw. Er zitten eind 2011 nog  
9 mannen in de opvang.
De verblijfsduur was in 2011:
362 dagen: 5 mannen
303 dagen: 1 vrouw

Perspektief
Bij Perspektief is een vrouwelijk slachtoffer mensenhandel langdurig 
opgevangen. 

Gewerkte sectoren Haaglanden
Vrouwen Mannen

Seksuele uitbuiting

Bordeel/club 11 2

Escort 7 1

Massagesalon enz. 1

Particulier huis 15 2

Privéhuis 2

Prostitutie* 72 2

Raamprostitutie 39

Straatprostitutie 4 2

Overige uitbuiting

Overig** 3

Criminaliteit 1

Drugshandel 1

Horeca 1

Aupair 1

Huishoudelijke arbeid 4 3

Landbouw / tuinbouw 1

Schoonmaakwerk 2

(nog) niet gewerkt 9 1

Onbekend welke sector   4   2

Totaal 171 22 

*   De cliënt heeft niet aangegeven om 
welke specifieke vorm van prostitutie 
het gaat.

** De cliënt heeft niet aangegeven om 
welke economische sector het gaat of 
de cliënt heeft voor uitzendbureaus 
diverse werkzaamheden verricht.  
Het totale aantal gewerkte sectoren 
is hoger dan het totale aantal 
aangemelde cliënten, omdat 
sommige cliënten in meer dan één 
sector zijn uitgebuit. 

Bron: CoMensha
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9. Aandachtspunten

Ervaring heeft inmiddels uitgewezen dat in de aanpak tegen mensenhandel 
elke schakel in de keten noodzakelijk is, waarbij elke partner zijn eigen 
kerntaak heeft. De politie, de zorgcoördinatie, de opvang en de advocatuur 
zijn belangrijke schakels in de ketenaanpak tegen mensenhandel.
Door structureel overleg en samenwerken is het onderlinge vertrouwen 
versterkt en zijn er drempels weggenomen. 
Buiten het feit dat er veel dingen goed lopen, zijn er ook een aantal 
aandachtspunten:
•	 Binnen Haaglanden is er een toename van slachtoffers mensenhandel.  

Dit is mede een gevolg van de prioriteit voor de aanpak mensenhandel.
•	 Er wordt meer onderzoek gedaan naar mensenhandel en er wordt vaker 

aangifte gedaan. Dit heeft gevolgen voor de opvang en hulpverlening. 
•	 Doordat de opvang, qua bedden, niet toereikend is en Shop door 

blijvende toename van cliënten een tijdelijke cliënten stop heeft 
ingevoerd, komt de druk bij andere ketenpartners te liggen. Die kunnen 
vervolgens ook niet meer aan de vraag voldoen, waardoor er een vicieuze 
cirkel ontstaat.

•	 Het gebrek aan capaciteit is enerzijds een gevolg van de bezuinigingen, 
anderzijds ook een gevolg van de aandacht voor het onderwerp mensen-
handel en de aanzuigende werking van de mond op mond reclame van  
de slachtoffers.

•	 Er zijn niet alleen meer bedden nodig, maar ook voldoende uren 
zorgcoördinatie en een grotere diversiteit aan huisvesting waardoor de 
doorstroming niet stagneert.

•	 Daarnaast zal er meer aandacht moeten komen voor de mogelijkheden 
tot terugkeer waarbij de samenwerking met de Internationale Organisatie 
voor Migratie (IOM) geïntensiveerd zal worden.

•	 Het aantal slachtoffers van overige vormen van uitbuiting is toegenomen  
(bron CoMensha). Op dit moment is het wel onder de aandacht van de 
huidige samenwerkingsafspraken opgenomen, maar als de groei te hard 
gaat, ontstaat er een knelpunt in de huidige hulpverlening.

 Hiervoor is nog geen oplossing gevonden.

Voor 2012 is er een jaarwerkplan opgesteld, waarbij de genoemde 
aandachtspunten verder in meegenomen worden.
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Voor meer informatie en bestellingen: 
GGD Den Haag, Jeannette Jansen 
Tel. 070 - 353 72 66 of jeannette.jansen@denhaag.nl

Colofon
Uitgave: Zorgnetwerk Mensenhandel Regio Haaglanden
Vormgeving: Haagsblauw
Oplage: 100 stuks
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