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FairWork en CoMensha organiseerden op 3 juni 2014 voor de elfde keer 
de Landelijke Ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel. Deze 

dag vond plaats in Utrecht en stond in het teken van ontmoeting, 
informatie, cultuur en plezier lekker eten en muziek. Er waren o.a. diverse 

workshops, een portret fotostudio, en een info- en boekenmarkt.  
 

Maar liefst 100 vrouwen en mannen vanuit het hele land waren aanwezig.  
 
Voor de 25 kinderen van de slachtoffers was er een aparte kinderopvang. 

Het geheel werd ondersteund door een grote groep van vrijwilligers. 

 

 
Kinderopvang 
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De dag begon met een welkomwoord aan alle aanwezigen door Sandra 
Claassen van FairWork en Jerrol Marten van CoMensha.  

 
 

 
 

  
Opening van de dag 
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De Nationale Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 
Kinderen, Corinne Dettmeijer hield een inspirerende openingsspeech voor 

alle aanwezigen en benadrukte de noodzaak van een Ontmoetingsdag 
voor slachtoffers van mensenhandel.  

 
 

  
Openingsspeech door de Nationale Rapporteur Corinne Dettmeijer 

Bron foto: http://www.nationaalrapporteur.nl/over/nrm/ 
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Het ijs werd vervolgens gebroken door een professionele dansdocente, die 
met een wervelende Zumba les de sfeer er goed in knalde en vrijwel 

iedereen aan het dansen kreeg. 
 

Zumba en in de stemming komen 

 
 
Daarna ging de groep uiteen om deel te nemen aan één van de volgende 
workshops: 

 
1. Wat zijn jouw rechten als slachtoffer van mensenhandel met veel 

ruimte voor juridische vragen; 
2. Hoe vind jij je weg op de Nederlandse arbeidsmarkt; ontdek je 

talenten en kwaliteiten om werk te kunnen vinden; 
3. In de schoenen van een agent, over de rol van de politie bij de aanpak 

van mensenhandel; 
4. Weerbaarheid (voor vrouwen): training met concrete 

zelfverdedigingsoefeningen; 

5. Weerbaarheid (voor mannen): training met concrete 
zelfverdedigingsoefeningen; 

6. Sociale vaardigheden (voor mannen), aandacht voor verbale en non-
verbale communicatie, samenwerken en feedback geven én 

ontvangen; 
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7. Building Confidence. Making an Impact. Changing Behaviour (voor 
vrouwen), interactieve empowerment sessie voor vrouwen; 

8. Maak je eigen wishboard, waar je een collage maakt van alle dingen 

die je jezelf toewenst en waar je blij en vrolijk van wordt; 

9. De kracht van voedsel, over gezondheid en de invloed van voeding; 
   10. Samen groeien, over wat jij en de andere aanwezige ouders        
         belangrijk vinden in de opvoeding van je kinderen; 

   11. Braziliaanse dans, lekker de voeten van de vloer; 
   12. Happy Goddessa, samen ontspannen voor vrouwen; 

   13. Interactieve Masterclass Social Media voor de hulpverleners, over de  
         gevaren van internet voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. 

 
 

 

 
Op naar de Workshops 

 

http://www.fairwork.nu/


 
 

[Typ hier] 
 

 
Workshop ’De kracht van voedsel’ 

 

 

 
Workshop ‘Samen Groeien’ 
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Workshop ’Weerbaarheid voor mannen’ 

 

Na de eerste ronde workshops kon er heerlijk geluncht worden. Met de 
hulp van de aanwezige koks van het restaurant verliep dit heel soepel en 

gemoedelijk. Na de lunch, op naar de tweede ronde workshops: 
 

 
Workshop ‘Braziliaans dans’ 
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Workshop ’In de schoenen van een agent’ 

 

 
De dag werd afgesloten met een dankwoord aan alle aanwezigen en na 

een laatste drankje kon een ieder huiswaarts keren met een goodiebag en 
een tijdschrift.  

 
De reacties van de deelnemers aan het festival waren positief.  

 

 
Boekentafel 
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En ook van diverse hulpverleners kregen we positieve reacties. Eén van 
hen heeft een blog geschreven over het festival: 

 
 

 
 
  

BLOG Ontmoetingsdag 2014 
 
Open en bloot 
 
Ik schrok mij wild! Aan het begin van de Masterclass Social Media voor 
hulpverleners vroeg de docent ons of wij haar gegoogeld hadden. Nee dus. 
Zij ons wel!  
 
Zij liet via de beamer mijn foto zien. “Pfff boeien”, dacht ik, totdat zij aangaf 
dat ik een open boek was voor de rest van de wereld. Ik had natuurlijk op 
een aantal sites mijn eigen profiel nog steeds ‘open’ staan. Zij vertelde over 
mijn gezin en familie, over waar ik met mijn vakanties geweest was, mijn 
hobby’s en mijn dromen. Toen zij verder ging over mijn vrije tijdsbesteding 
met vrienden en foto’s via de beamer liet zien van mijn geliefden en mijn 
strandvakantie vorig jaar, voelde ik mij naakt en kwetsbaar ten overstaan 
van de andere deelnemers. Zij legde ons uit hoe zij als “loverboy” er dingen 
uit kon pikken en mij daarmee zou kunnen verleiden en chanteren als ik niet 
stevig in mijn schoenen zou staan.  
 
Haar boodschap was duidelijk. Dat ik hier niet eerder bij stil gestaan heb….. 
dom! Ik realiseerde mij dat de meiden in de opvang waar ik werk misschien 
dezelfde fouten maken als ik en er ‘open’ profielen op na houden op 
Facebook, Instagram e.d. Dat zij misschien wel onbewust te provocerende 
foto’s van zichzelf plaatsen, te sexy wel te verstaan of teveel informatie 
openbaar maken. Stel je voor dat hun handelaar of een voormalige 
kwaadwillende klant hen kon achterhalen. Stel je voor dat zij ‘locatie’ aan 
hebben staan en het adres van de opvang achterhaald kan worden. Stel je 
voor dat vervolgens zo’n man buiten zijn ’slachtoffer’ opwacht en meeneemt. 
Allemaal zeer beangstigende beelden. Ik besloot ter plekke die avond mijn 
eigen profielen beter te gaan beheren en alleen voor vrienden en bekenden 
toegankelijk te maken. Ook zou ik de wijze les van de masterclass met mijn 
collega’s gaan delen en ervoor zorgen dat onze meiden veilig met social 
media omgaan. Maar het meest belangrijke vond ik het gegeven dat er ook 
een mooie kant aan social media zit. Aangezien de meiden langer op bv. 
Facebook zitten dan dat zij een telefoonnummer hebben, kan het ook 
gebruikt worden om met elkaar in contact te blijven. 
 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus wees voorzichtig maar geniet er 
ook van. Social media is ook fijn om met elkaar in contact te blijven. Ik wens 
iedereen wijsheid toe. 
 
Ada 
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Dit is een eenmalige uitgave van CoMensha  

Coördinatiecentrum Mensenhandel 

Deze uitgave is ook via de website van CoMensha te downloaden 

http://mensenhandel.nl/pagina/ontmoetingsdag  

 
Redactie en eindredactie 
Jos Derks , Marcel Flohr, Jerrol Marten, Naima Rath en Francien Winsemius 
 
Fotografie 
Bert Hartman, Jerrol Marten en Fred Schuurhof 
 
Dank aan 
De Ontmoetingsdag 2014 is mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan vijftig 
vrijwilligers, die de hele dag als workshopleider, in de kinderopvang of op een 
andere manier zorgden dat de deelnemers een fijne dag hadden en dat alles 
goed verliep. Dank aan allen. 
 
Ook is er ruim aandacht besteed aan de verschillende sponsoren van de dag:  
 
Soroptimisten Zwolle 
ASN Bank 
Zonta ’t Gooi 
Jacintha en Rosalyn, scholieren van het Cartesiuslyceum Amsterdam 
Aristo Utrecht Lunetten 
 
Ook veel dank aan hen! 
 

Postadres 

CoMensha 

Barchman Wuytierslaan 10 
3818 LH Amersfoort 

Auteursrecht 

Overnemen van foto’s uit deze uitgave is niet toegestaan. 

Meer informatie 

Met vragen kunt u terecht bij: info@comensha.nl  

Publicatienummer  
2014-6 
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