
 

 
Foto CoMensha ‘Open je ogen’ 

 

UPDATE Zeeuwse aanpak mensenhandel juni 2019 

 

Beste mensen, 

Via deze mail ontvangt u informatie over de Zeeuwse ontwikkelingen op het gebied van 

mensenhandel.  

 

Zorgcoördinatie 

Inmiddels hebben negen van de dertien Zeeuwse gemeenten zich positief uitgesproken 

over de aanstelling van een zorgcoördinator. In 9 gemeenten positieve besluitvorming 

door de colleges (Sluis, Kapelle, Hulst, Noord- Beveland, Schouwen- Duiveland, Veere, 

Borsele, Goes en Middelburg). In de gemeente Middelburg neemt de gemeenteraad dit 

najaar een besluit over de financiering . In Vlissingen, Terneuzen en Reimerswaal is er 

ambtelijk positief geadviseerd en vindt besluitvorming vindt op korte termijn plaats. De 

gemeente Tholen doet mee met de regio Markiezaten en dus niet met Zeeland.  

 

Een meer programmatische aanpak van mensenhandel 

De Zeeuwse burgemeesters en wethouders zorg hebben in het afgelopen DC-CZW 

overleg de werkgroep mensenhandel de opdracht gegeven om te komen tot een voorstel 

voor een meer programmatische aanpak van mensenhandel in Zeeland. We willen van 

bovenaf én onderop deze aanpak vormgeven, aansluitend bij alles wat er al is en goed 

gaat in Zeeland, en zullen in november het concept voorleggen aan het ambtelijk 

platform zorg én veiligheid, ter voorbereiding van het DC-CZW van december. 

 

André van der Reest bestuurlijk trekker 

André van der Reest, wethouder met de portefeuille zorg uit de 

gemeente Goes, is samen met Marga Vermue, burgemeester Sluis, 

bestuurlijk trekker geworden van de aanpak van mensenhandel in 

Zeeland. We zijn blij dat we nu een goede tandem hebben van een 

burgemeester én een wethouder die samen bestuurlijk veiligheid en zorg 

vertegenwoordigen.  

 

Aanpak Jongeren en grensoverschrijdend gedrag gestart 

Per 1 mei 2019 is Aniela Engels gestart als coördinator jongeren en seksueel 

overschrijdend gedrag in Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Aniela heeft onder meer als 

taak om te fungeren als centraal meldpunt waar signalen van seksueel overschrijdend 

gedrag gemeld kunnen worden. Het is van belang dat signalen besproken worden in het 

kernteam om samenhang en afstemming te organiseren in acties, maatregelen en 

interventies gericht op slachtoffer en dader. Aniela zal de uitgezette acties ook 

monitoren. Contactgevens: a.engels@veiligheidshuiszeeland.nl, 0625308506 

 

mailto:a.engels@veiligheidshuiszeeland.nl


 2e Sleutelfigurenbijeenkomst 24 september 2019 

Een goede aanpak van mensenhandel kan alleen ontstaan als het 

naast een goede bestuurlijke aansturing, ook van onderop vorm krijgt 

en aansluit bij alles wat er al is in Zeeland. Daarom willen we 24 

september tussen 9.00 en 12.00 uur een tweede 

sleutelfigurenbijeenkomst organiseren. De bedoeling van deze 

bijeenkomst is om input te verzamelen voor de programmatische 

aanpak. We willen met elkaar praten over welke ingrediënten nodig 

zijn, welke prioritering willen we hier aan willen geven en welke 

stappen we kunnen zetten om deze ingrediënten te verzamelen of te 

realiseren.  

 

We willen alle deelnemers aan de eerste sleutelfigurenbijeenkomst vragen, deze datum 

alvast te noteren.  
 

 

Tentoonstelling Open je Ogen 

Van 16 april tot en met 16 mei stond de tentoonstelling ‘Open je ogen’ van CoMensha in 

Vlissingen. Heel veel mensen zijn zich op deze manier een beetje meer bewust geworden 

van mensenhandel. De tentoonstelling vond plaats namens alle Zeeuwse gemeenten en 

de provincie Zeeland en met speciale bijdrage vanuit de gemeente Vlissingen (toestaan 

plaatsing), gemeente Goes en Sluis en CZW Bureau (organisatie), CoMensha (realisatie 

en beschikbaar stellen tentoonstelling) en provincie Zeeland (financiering). Ondine van 

Vleuten schreef een mooi artikel in de PZC. Hartelijk dank allen!  
 

 
 

 

 

Nationaal Rapporteur Bolhaar werkbezoek Zeeland 

16 mei was Nationaal Rapporteur ms. Herman Bolhaar op 

werkbezoek in Zeeland. Hij bracht een bezoek aan de 

Commissaris van de Koning Han Polman en daarna volgde 

een werklunch met diverse sleutelfiguren uit het 

Zeeuwse.  

 

Bolhaar was met name geïnteresseerd in de het project 

Jongeren en Seksueel Overschrijdend Gedrag en hoe we 

komen tot een meer programmatische aanpak. Lees het 

artikel in de PZC voor meer informatie. 

 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/mensenhandel-gebeurt-onder-onze-ogen-ook-in-zeeland~aca68427/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/strijd-tegen-sextortion-wraakporno-en-loverboys-volg-de-daders~aa229093/


Zeeland aanwezig bij werkbezoek Harbers CoMensha 
CoMensha organiseerde een werkbezoek voor voormalig staatssecretaris Harbers over de 

lokale aanpak en vroeg ons om hierbij uitleg te geven over de Zeeuwse aanpak. Meer 

informatie vind je hier.  
 

 
 

 

Werkgroep aanpak mensenhandel Zeeland 

De werkgroep is recent uitgebreid met Iris Vroegop (gemeente Goes) en bestaat naast 

Iris uit Saskia Ummels (CZW Bureau), Janety Menheere en Iris Vroegop (Gemeente 

Goes), Anne Lauret en Richard Schriemer (Gemeente Sluis), Bruno Vanassche 

(Veiligheidshuis), Suzanne van der Graaf (GGD Zeeland) en Paulette de Kraker 

(projectleider Geweld hoort nergens thuis voor de regio Zeeland). Fijn dat Iris, met 

criminologie als achtergrond en afgestudeerd naar invloed van dwang bij mensenhandel, 

ons team is komen versterken! 

https://www.comensha.nl/actualiteiten/item/samen-tegen-mensenhandel-constructief-werkbezoek-mark-harbers-bij-comensha/

