Mensenhandelbeleid 2022
Het versterken van de gemeentelijke aanpak

Partners in verbetering

Het kabinet heeft de ambitie om de aanpak van mensenhandel verder te
intensiveren. Mensenhandel is een parapluterm voor drie verschillende
vormen van uitbuiting. Het is een zeer complex probleem door de
verschillende factoren die een rol spelen - ook in de bestrijding ervan.
Juist daarom hanteert het kabinet ook het uitgangspunt dat het probleem
integraal en in gezamenlijkheid bestreden moet worden.
In deze brochure nemen we u mee in de belangrijkste feiten rondom
mensenhandel en geven wij een doorkijk naar de toekomstige
ontwikkelingen op dit gebied.

In Nederland worden jaarlijks naar schatting circa
7.000 mensen het slachtoffer van mensenhandel.
Het is een maatschappelijk verschijnsel dat zich
heeft verspreid over verschillende leefdomeinen
en onder diverse lagen van onze bevolking.
Niemand keurt uitbuiting goed, maar de
signalering en het aanpakken van mensenhandel
blijft een lastige opgave. Het bovengenoemde
aantal is daarom mogelijk slechts het topje van de
ijsberg.

Wist u dat?

Het is nu van belang om mensenhandel ook in uw
gemeente op de kaart te zetten. In 2022 moet
elke gemeente een aanpak tegen mensenhandel
hebben. Een aanpak begint met het vergroten van
bewustzijn over wat mensenhandel is en hoe u
het kunt herkennen. Weet u al wat uw gemeente
daaraan gaat doen?

•	… een groot deel van de kleinere
gemeenten geen trainingen organiseert
om mensenhandel te herkennen?

•	… 81% van de gemeenten hebben
aangegeven dat een vorm van
mensenhandel in hun gemeente
voorkomt?
•	… 25% van de gemeenten geen afspraken
heeft over waar de signalen van
mensenhandel gemeld moeten worden?

•	… 49% van de gemeenten hebben
aangegeven dat er een soort van afspraak
is over een meldroute? (bijv. via meldcode
HG/KM)
•	… slechts iets minder dan de helft van de
gemeenten (48%) iemand heeft
aangesteld die verantwoordelijk is voor de
zorg aan slachtoffers?
Uit de enquête van de VNG en CoMensha onder
135 gemeenten (2019)

Mensenhandel is onder andere
het werven, vervoeren of opnemen
en huisvesten van mensen
met gebruik van dwang.
De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen

Criminele uitbuiting
Als iemand gedwongen wordt om te
bedelen, stelen of andere criminele
activiteiten uit te voeren en de buit
moet afdragen aan de uitbuiter.

Arbeidsuitbuiting
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Als iemand werkt en de inkomsten
(gedeeltelijk) moet afdragen en/of in
mensonterende omstandigheden
moet werken.
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Seksuele uitbuiting
Als iemand gedwongen wordt om seks
te hebben tegen betaling van geld,
kleding of eten en dat moet afdragen
aan de uitbuiter.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen

De landelijke ontwikkelingen
Om invulling te geven aan het voornemen uit het
regeerakkoord om de aanpak tegen mensen
handel te intensiveren, is het programma Samen
tegen mensenhandel ontwikkeld. Het programma
bestaat uit vijf actielijnen.
De gemeente heeft invloed op alle actielijnen,
waarbij actielijn 4 - versterken gemeentelijke
aanpak - nadrukkelijk aandacht vereist van u als
gemeente. Enkele van de belangrijke factoren in
“het mensenhandelsysteem” (TNO, 2018) zijn
namelijk beleid, wet- en regelgeving. Daarom
moet in 2022 elke gemeente een aanpak tegen
mensenhandel hebben. Op de volgende pagina
vindt u een 5-stappenplan om een sluitend beleid
op te stellen samen met uw lokale en regionale
partners.

5 landelijke actielijnen
Interbestuurlijk Programma (IBP) Samen tegen Mensenhandel (2018)

1·D
 oorontwikkelen basisaanpak van mensenhandel
Het verder verbeteren van de signalering van slachtoffers, de
opsporing van daders en het verbeteren van het zorgaanbod
voor slachtoffers van mensenhandel.

Wist u dat?
88% van de slachtoffers een
zorgverlener bezoeken tijdens de
periode van uitbuiting?

2 · Doorontwikkelen aanpak van arbeidsuitbuiting
Nederland heeft zich gecommitteerd aan het protocol van de International Labour
Organization met betrekking tot dwangarbeid. In samenspraak met de sociale partners
dient de aanpak van arbeidsuitbuiting te worden verstevigd.

3 · Voorkomen van slachtoffer- en daderschap
Zowel in Nederland als in landen van herkomst en transit dient er aandacht te zijn voor
het voorkomen van slachtoffer- en daderschap.

4 · Versterken gemeentelijke aanpak
Een integrale benadering van mensenhandel vereist maatwerk. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de bestuurlijke aanpak en voor het organiseren van adequate
hulp en opvang voor slachtoffers.

5·D
 elen van kennis en informatie
Om mensenhandel adequaat te kunnen aanpakken is zicht op de aard en omvang van de
problematiek nodig. Het is noodzakelijk om een goede uitwisseling van kennis en
informatie tussen de betrokken professionals te faciliteren.

Het BMC-stappenplan voor gemeenten richting mensenhandelbeleid

Tip!
Betrek de doelgroep bij
het vormen en evalueren van
het beleid.

Stap 1 Maak een startfoto

Stap 2 Vorm een coalitie

Doe een onderzoek naar belangrijke feiten en
cijfers in uw gemeente. Neem in de startfoto
ook een beeld op van de interventies die al
aanwezig zijn in uw gemeente. Het onderzoek
betreft maatwerk voor uw gemeente.

Verken het lokale speelveld van uw gemeente en vorm
samen met deze partners een coalitie tegen mensenhandel.
Denk in ieder geval aan de volgende partners:
·
·
·
·

Ervaringsdeskundigen
CoMensha
Veilig Thuis
Huisartsen

·
·
·
·

Maatschappelijk werk
Jeugdgezondheidszorg
Specialistische aanbieders
GGD

Stap 3 Formuleer een
ambitie en maak afspraken
STAP 1

STAP 2

Stap 5 Evalueer en stel bij
Zorg dat er altijd ruimte is voor
tussentijdse evaluatie en
bijsturing. Maak hierover vaste
afspraken met uw coalitie. Neem
in de evaluatie in ieder geval de
volgende punten mee:
·
·
·
·
·

Gezamenlijke ambitie
Samenwerking
Doelstellingen
Maatschappelijke resultaten
Interventies

STAP 5

Mensenhandelbeleid
2022
STAP 3

STAP 4

Stap 4 Bepaal doelstellingen
Bepaal samen doelstellingen die aansluiten bij
de opgestelde ambitie uit stap 3. Zorg dat de
doelstellingen aansluiten bij de actielijnen
vanuit het IBP Samen tegen mensenhandel.
Pak dit integraal aan, vanuit de perspectieven
van slachtoffers en daders. Formuleer de
doelstellingen bij voorkeur in termen van
concrete veranderingen in de samenleving.

Tip! Koppel aan elke doelstelling een
maatschappelijk resultaat en bepaal
welke interventies daarbij passen.

Formuleer samen met de
partners in de coalitie mensenhandel een ambitie voor 2022
en daarna. U heeft samen met
de partners een gedeelde
verantwoordelijkheid: waar wil
uw gemeente met de lokale
partners naartoe?
Maak ook afspraken over de
samenwerking: waarin werkt u
wel/niet samen en wie pakt welke
rol? Zorg dat de afspraken
aansluiten bij de lokale samenwerkingscultuur.

Onze aanpak voor de leerling, de inwoner en de cliënt

Over BMC
BMC draagt bij aan het realiseren
van effectieve, krachtige
oplossingen voor uitdagingen in de
publieke sector. Met raad en daad:
advies dat anticipeert op nieuwe ontwikkelingen
én praktische implementatie. Hierbij staat het
maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de
leerling en de cliënt centraal. Met deze blik
kunnen wij uw gemeente op een innovatieve
manier adviseren over de vijf stappen die u kunt
nemen richting mensenhandelbeleid 2022.
Daarbij is maatwerk voor uw gemeente vereist.

Netwerkregie
BMC heeft een aanpak ontwikkeld
op basis van het gedachtegoed van
Hans Licht die flexibel toepasbaar
is, passend bij de opgave en situatie.
We noemen dat ook wel “regie met impact”.
Regie met impact gaat over samen met een
netwerk van organisaties complexe
maatschappelijke vraagstukken aanpakken.
Daarbij werken betrokkenen integraal samen om
impact te hebben op maatschappelijke opgaven.
Deze vorm van netwerkregie versterkt uw positie
door de veranderende rol van de overheid en sluit
aan bij het 5-stappenplan uit deze brochure.

Maatwerk
BMC neemt de individuele
eindgebruiker als vertrekpunt van
de dienstverlening. Waar de
eindgebruiker momenteel behoefte
aan heeft, kan verschillen per gemeente. Mogelijk
heeft uw gemeente al een aandachtsfunctionaris
mensenhandel aangesteld, maar heeft u hulp
nodig bij het opzetten van een meldroute en het
vastleggen van afspraken met lokale en regionale
partijen. Ook op het beleidsterrein mensenhandel
is BMC in staat om te voorzien in hoogwaardige
(strategische) adviezen. Daarbij zijn wij graag
betrokken en verbonden met de uitvoeringskracht
van de publieke sector. Een van onze
specialisaties is netwerkregie.

Integrale benadering
BMC voert hoogwaardige
onderzoeks- en adviesopdrachten
uit in de publieke sector. We hebben
diverse collega’s die bevlogen zijn
met het thema mensenhandel op verschillende
niveaus (van uitvoering tot management en
beleid). Op die manier kunnen wij met een
integrale benadering naar de uitdagingen van uw
gemeente kijken. Denk bijvoorbeeld bij de aanpak
van arbeidsuitbuiting aan een samenwerking
tussen collega’s met verschillende professionele
achtergronden, zoals: burgerzaken, jeugdhulp,
ruimtelijke ontwikkeling, inburgering,
woningcorporaties en zorg.

Wilt u meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs:

Els te Winkel
adviseur zorg en veiligheid
Els.te.Winkel@bmc.nl
06 - 12 22 85 27

Katja Didenko
adviseur zorg en veiligheid
Katja.Didenko@bmc.nl
06 - 20 03 63 65

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

Partners in verbetering

