
Stappenplan voor 
aandachtsfunctionaris 

mensenhandel van 
de gemeente

HOE KUNNEN SIGNALEN 
VAN MENSENHANDEL 
WORDEN OPGEPAKT EN 
NAAR WIE KUNNEN ZE TOE?



RANDVOORWAARDE: Volgens het basisniveau bestuurlijke aanpak 

van mensenhandel is het van belang dat binnen een gemeente ten 

minste één medewerker bekend is met de bestuurlijke mogelijkhe-

den om barrières tegen mensenhandel op te werpen en de juiste 

manier om signalen door te geven aan de relevante partners. Deze 

aandachtsfunctionaris dient bekend zijn bij andere gemeentelijke 

medewerkers, in bijvoorbeeld een baliemedewerker.

STAP 5    De aandachtsfunctionaris vraagt bij de overdracht van 

het signaal terugkoppeling aan de betrokken instantie.

STAP 6    De aandachtsfunctionaris koppelt terug richting de 

baliemedewerker of toezichthouder. over wat er met het signaal 

gedaan is.

MELDMOGELIJKHEDEN KETENPARTNERS:
•  Idealiter worden signalen gemeld aan een ketenregisseur mensen-

handel. Deze persoon houdt de regie en heeft de eindverantwoor-

delijkheid over de interne processen van de ketensamenwerking 

mensenhandel.

•  Signalen kunnen ook naar de accountmanager van het RIEC. Deze 

zet het signaal door naar de betreffende instanties. Onder het 

RIEC-convenant kunnen aangesloten partners zich buigen over het 

signaal tijdens het casusoverleg mensenhandel. Het RIEC onder-

steunt en adviseert bij de bestuurlijke en integrale aanpak van 

mensenhandel.

•  Indien het een zeer ernstig signaal betreft waarop direct ingrijpen 

noodzakelijk is dan direct de politie in kennis stellen (Afdeling 

Vreemdelingenpolitie, Identifi ciatie en Mensenhandel).

•  Gaat het om arbeidsuitbuiting: neem contact op met het ISZW.

•  De wegwijzer mensenhandel (www.wegwijzermensenhandel.nl) is 

het centrale punt waar professionals, slachtoffers en burgers te-

recht kunnen voor een overzicht van organisaties die hulp verlenen 

en ondersteuning bieden aan slachtoffers van mensenhandel.    

STAP 1    Baliepersoneel of toezichthouder van de gemeente vangt 

signaal op en wil het signaal doorgeven aan een daarvoor verantwoor-

delijk persoon. 

STAP 2    De aandachtsfunctionaris mensenhandel binnen de 

gemeente ontvangt het signaal van de baliemedewerker of toezicht-

houder. De naam van de melder is alleen bekend bij de aandachts-

functionaris.
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STAP 3    De aandachtsfunctionaris legt de melding vast en gaat 

na of de betrokken persoon, organisatie of het adres reeds in het 

eigen gemeentelijke systeem voorkomt zodat het signaal eventueel 

verrijkt kan worden met andere informatie.

STAP 4    De vraag is nu waar het signaal naar toe dient te gaan. 

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met de aanpak 

mensenhandel. Idealiter melden aandachtsfunctionarissen mensen-

handel in Nederland op dezelfde manier maar de praktijk leert dat er 

lokaal en regionaal verschillende meldroutes zijn. 



Dit product is voor u gemaakt door  In samenwerking met

Voor meer informatie www.hetccv.nl

Met fi nanciële steun van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vormgeving Studio Ann, www.annstudio.nl

Drukwerk Rijser Grafi sche Communicatie, www.rijser.nl

Colofon


