
 

 

Open je ogen voor mensenhandel! 

In de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering krijg je te maken met problemen van verschillende aard. 

Ieder kind/jeugdige is weer anders. Mensenhandel in de jeugdzorg is niet iets waar je gelijk aan denkt, maar het 

komt helaas toch veel voor. Elk jaar zo’n 200 minderjarige aangemelde (mogelijke) slachtoffers. In Nederland… 

Criminele uitbuiting en arbeidsuitbuiting zijn zelfs nog relatief onbekende vormen van dit ernstige misdrijf. Bij 

mensenhandel wordt er een grove inbreuk gemaakt op de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Er is altijd 

sprake van uitbuiting en een ernstige schending van de mensenrechten.  

Al deze vormen van mensenhandel komen voor in 

Nederland. Ze kunnen aanwezig zijn in je 

werkomgeving, alleen zie je ze niet altijd meteen. 

Vaak is er van alles aan de hand waar je eerst mee aan 

de slag gaat en is er niet of nauwelijks aandacht voor 

mogelijke signalen van mensenhandel.   

CoMensha komt jullie graag meer vertellen over 

mensenhandel, hoe je het kunt herkennen, wat je er 

vervolgens mee kan, mede gezien de AVG. Ook gaan 

we nader in op de doelstelling van CoMensha en 

leggen we uit waarom het belangrijk is dat mogelijke 

slachtoffers van mensenhandel bij ons gemeld 

worden. We komen hiervoor graag bij jullie op locatie 

en leveren voorlichting op maat.  

 

CoMensha is hét landelijke coördinatiecentrum tegen 

mensenhandel dat zich inzet voor de belangen en 

rechten van slachtoffers van mensenhandel.  

CoMensha heeft vanuit het ministerie van Justitie en 

Veiligheid de opdracht gekregen 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.  

Daarnaast coördineert CoMensha de eerste opvang 

en zorg en wordt er geadviseerd en bemiddeld bij 

doorplaatsing.  Ook signaleren en agenderen we 

knelpunten en geven trainingen en voorlichting aan  

professionals. 

Meer weten?  

Heb je interesse in deze voorlichting of heb je nog 

vragen? Neem dan contact op met onze adviseur 

aanpak Mensenhandel, Sandra van den Berg  

via +31 (033) 448 11 86 of mail naar 

s.vandenberg@comensha.nl

 
 

 

  De verschillende vormen van mensenhandel zijn o.a.: 

   #  seksuele uitbuiting  

      (hier vallen ook slachtoffers van loverboys onder); 

   #  arbeidsuitbuiting; 

   #  criminele uitbuiting; 

   #  gedwongen bedelarij. 

 

Stichting CoMensha | La Strada Nederland, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH  Amersfoort 

+31 (0)33 448 11 86  | www.comensha.nl  

Op werkdagen is de helpdesk van CoMensha bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. 

 

 

“Ik stond onder druk van bedreigingen  

en mijn gevoel van schaamte was groot ”  

http://www.comensha.nl/

