
 
 
 

Vacature – consulent aanpak mensenhandel (32u) 
 
CoMensha zoekt kandidaten voor de functie van consulent aanpak mensenhandel. Dit betreft een 
aanstelling voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. 
 
 
CoMensha 
CoMensha is hét landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich op een 
constructieve, verbindende en kritische manier inzet voor de belangen en rechten van (mogelijke) 
slachtoffers van mensenhandel. CoMensha geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel in 
Nederland, coördineert de eerste opvang en zorg, adviseert en bemiddelt bij doorplaatsing, signaleert 
knelpunten en zet zo nodig aan tot actie. Om deze missie uit te voeren, heeft CoMensha vanuit het 
ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht gekregen om de feiten over de aard en de omvang 
van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland te registreren, mede ten behoeve van de 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. CoMensha werkt nauw 
samen met de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Inspectie SZW, verschillende 
ministeries en gemeenten, maar ook met andere NGO’s, opvanginstellingen, (jeugd)zorginstellingen 
en de advocatuur. CoMensha handelt vanuit het slachtofferperspectief. 
 
Helpdesk CoMensha 
De Helpdesk van CoMensha is uniek in Nederland. Hier vindt de registratie plaats van aangemelde 
(mogelijke) slachtoffers, wordt de (eerste) opvang en zorg voor slachtoffers gecoördineerd en wordt 
advies gegeven. Op de Helpdesk werk je in een dynamische omgeving. CoMensha is voor professionals 
en slachtoffers tijdens kantoortijden bereikbaar via de telefonische Helpdesk en per email. Van de 
medewerker op de Helpdesk wordt een stressbestendige en klantvriendelijke opstelling verwacht 
waarbij oplossingsgericht te werk wordt gegaan. 
 
Functieomschrijving  
De consulent aanpak mensenhandel verricht in eerste instantie activiteiten in het kader van het 
programma Helpdesk en zal met name de volgende werkzaamheden uitvoeren:  
  

1. Bezetting van de telefonische Helpdesk tijdens kantoortijden: 
 aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel aannemen en in het 

registratiesysteem verwerken; 
 coördineren van de zorg- en hulpvragen en bemiddelen bij de plaatsing van 

slachtoffers in opvanginstellingen;  
 het vervullen van een informatie-en adviesfunctie voor onder andere hulpverleners, 

samenwerkingpartners, burgers en betrokken instanties.  
 

2. Het oppakken van kortdurende projecten, knelpunten en/of andere werkzaamheden ten 
behoeve van de werkprocessen van de Helpdesk of een ander programma van CoMensha, 
zoals het programma Regionale Netwerken en het programma Rapportage en analyse.  

 
De consulent aanpak mensenhandel valt hiërarchisch onder de manager afdeling programma’s. 
 



Kennis en competenties 
De ideale kandidaat beschikt over de volgende kennis, werkervaring en competenties: 
 

• MBO + / HBO werk- en denkniveau; 
• Kennis van mensenhandel; 
• Kennis van vreemdelingenrecht- en andere relevante wetgeving; 
• Kennis en werkervaring binnen het sociaal juridische domein; 
• Kennis en een relevant netwerk binnen het zorgdomein, bijvoorbeeld Veilig Thuis of 

wijkteams; 
• Kennis en werkervaring binnen één of meer van de volgende thema’s en gebieden: GGZ, 

verslavingszorg, jeugdzorg, mutiproblematiek, migrantengroepen; 
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; 
• Uitstekende schriftelijke vaardigheden t.b.v. registratie en rapportage; 
• Flexibel; 
• Relativeringsvermogen; 
• Verbindend; 
• Resultaatgericht. 

 
CoMensha zoekt een Consulent aanpak mensenhandel die daadkrachtig, doortastend, en zelfstandig 
is. Een aanpakker die pragmatisch ingesteld is en secuur werkt, ook onder tijdsdruk. Ben jij daarnaast 
oplossingsgericht en in staat vanuit een helikopterview te denken? Dan zien wij jouw CV en motivatie 
graag tegemoet. 
 
Formatie    
32 uur per week met een flexibele inzet (standplaats is Amersfoort).  
 
Termijn 
Indiensttreding zo snel mogelijk, voor één jaar, met mogelijkheid tot verlenging. 
 
Salarisindicatie  
Arbeidsvoorwaarden volgens Cao Sociaal Werk (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening), 
maximaal schaal 8 afhankelijk van opleiding en werkervaring.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over CoMensha verwijzen we je naar de website www.comensha.nl. Voor 
inhoudelijke vragen over de vacature kan je contact opnemen met de heer mr. Brian Oedayrajsingh 
Varma, manager afdeling programma’s, via b.varma@comensha.nl of tel. (033) 448 11 86.  
Heb je vragen over de procedure, dan kan je terecht bij mevrouw Annelies van der Hoeven, 
directiesecretaresse, via a.vanderhoeven@comensha.nl .  
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kan je voor 15 augustus 2018 via email sturen 
naar: a.vanderhoeven@comensha.nl, ter attentie van mevrouw Annelies van der Hoeven.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 22 augustus 2018. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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