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Open je ogen! CoMensha is hét landelijke expertisecentrum dat zich inzet 

voor slachtoffers van mensenhandel. CoMensha heeft vanuit 

de overheid de opdracht om feiten over de aard en omvang 

van slachtoffers van mensenhandel te registreren. 

Daarnaast coördineert CoMensha de eerste zorg voor 

en opvang van slachtoffers van mensenhandel. Hiermee 

heeft CoMensha een unieke positie in Nederland en een 

verbindende rol in de keten. CoMensha is pro-actief in het 

beïnvloeden van het nationale en internationale beleid met 

betrekking tot de aanpak van mensenhandel.

•  Heb je vermoedens van mensenhandel?

•  Heb je opvang of zorg nodig voor een 
(vermoedelijk) slachtoffer? 

•  Wil je advies?

•  Wil je kennis over mensenhandel ?

•  Wil je de laatste cijfers?

•  Wil je ons steunen in de strijd tegen 
mensenhandel? Doneer!

Bel, mail of kijk op onze site!

T 033-4481186  

E info@comensha.nl
 @CoMensha
 /comensha.nl
 /company/comensha

Lid van La Strada International



Wat doet CoMensha
Wat is mensenhandel?
Mensenhandel is uitbuiting van 
mannen, vrouwen en kinderen door 
ze onder dwang of door misleiding 
te laten werken in bijvoorbeeld 
de prostitutie, horeca of land- en 
tuinbouw. Ook als personen 
gedwongen worden tot criminele 
activiteiten of gedwongen worden tot 
het afstaan van organen is er sprake 
van mensenhandel. Slachtoffers van 
loverboys zijn ook slachtoffers van 
mensenhandel. Zowel Nederlanders 
als buitenlanders kunnen slachtoffer 
worden van mensenhandel in 
Nederland.

De West-Afrikaanse Hope is 
gevraagd door ene John of ze in 
Nederland wil gaan werken als au 
pair. Haar reis is voor haar geregeld 
en betaald. Eenmaal in Nederland 
wordt ze gedwongen om in de 
prostitutie te werken. Het geld dat ze 
verdient moet ze afstaan om zo de 
gemaakte kosten terug te betalen. 
Als ze dat niet doet zal haar familie 
in land van herkomst vermoord 
worden, zo wordt er gedreigd. 
Hope is na 2 jaar gevlucht.

>   Registratie
CoMensha geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel 
onder meer door (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel te 
registreren. De registratie gebeurt in opdracht van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie, onder andere ten behoeve van de Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 
(BNRM) en andere ketenpartners.

>  Coördinatie van zorg en opvang
Slachtoffers hebben recht op veilige opvang, (medische) zorg 
en juridische bijstand. CoMensha coördineert de eerste opvang 
van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel en doet dit in 
nauwe samenwerking met onder andere de Politie, Inspectie SZW 
en de Koninklijke Marechaussee. CoMensha heeft exclusieve 
plaatsingsbevoegdheid in de gespecialiseerde opvang en werkt 
samen met zorg- en regiocoördinatoren mensenhandel in het hele 
land.

>  Advies en voorlichting
CoMensha informeert en adviseert ministeries, gemeenten, 
ketenpartners en diverse andere betrokkenen over de aanpak van 
mensenhandel. CoMensha voorziet hen van relevante data, trends 
en ontwikkelingen en adviseert over het optimaliseren van de 
samenwerking in de keten. 

>   Opleiding en trainingen
CoMensha geeft opleidingen en trainingen aan ketenpartners, zoals 
gemeente- ambtenaren, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA), de Politieacademie, hulpverleners, zorgcoördinatoren en 
andere betrokkenen. CoMensha biedt algemene opleidingen en 
trainingen op maat.

CoMensha...
•  Stelt het verbeteren van de positie van 

slachtoffers van mensenhandel centraal
 
•  Is dé verbindende partner op het gebied 

van mensenhandel, in het bijzonder voor 
ketenpartners, professionals en de ‘civil 
society’ in het algemeen

 
•  Is hét expertisecentrum op het gebied van 

mensenhandel
 
•  Is onafhankelijk en pro-actief in haar advies 

over de nationale en internationale aanpak 
van mensenhandel

 
•  Oordeelt niet over het werkveld van 

slachtoffers van mensenhandel


