
UPDATE Zeeuwse aanpak mensenhandel oktober 2019 
 

 
Foto CoMensha ‘Open je ogen’ 

 
Hierbij ontvangt u informatie over de Zeeuwse ontwikkelingen op het gebied van de 

aanpak tegen mensenhandel.  
 

Zorgcoördinatie 
We zijn nog in afwachting van de besluitvorming in drie gemeenten. Zodra dit rond is, 

starten we de vacatureprocedure voor het aanstellen van een zorgcoördinator bij 
Veiligheidshuis Zeeland. 

 

Een meer programmatische aanpak van mensenhandel 
De Zeeuwse burgemeesters en wethouders zorg bespreken 12 december 2019 het plan 

van aanpak om te komen tot een programmatische aanpak van mensenhandel in 
Zeeland. De werkgroep mensenhandel stelt het plan op met input van diverse 

betrokkenen. Hierna willen we graag een uitvoeringsplan opstellen. Het plan van aanpak 
is niet alleen voor gemeenten maar voor alle betrokkenen in de ketenaanpak. 

 
 2e Sleutelfigurenbijeenkomst 13 september 2019 

Een goede aanpak van mensenhandel kan alleen ontstaan als het naast een goede 

bestuurlijke aansturing, van onderop vorm krijgt en aansluit bij alles wat er al is in 
Zeeland. Daarom hielden we 13 september een sleutelfigurenbijeenkomst. Al tijdens het 

voorstellen gingen we volop over de inhoud in gesprek. Goed om te zien dat we iedere 
keer met meer en nieuwe partners bij elkaar komen! 

 
De volgende sleutelfigurenbijeenkomsten staan gepland op 

Woensdag 18 maart 2020, 9.00 u- 12.00 u 
Vrijdag 23 oktober 2020, 9.00 u-12.00 u 

 

Als u hiervoor geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel graag bij aanwezig wilt zijn, 
kunt u dat kenbaar maken bij Paulette de Kraker (p.dekraker@czwbureau.nl) 

 
 

 
 

 

  



 

 

 
 

 
 

Erasmus Governance Design Studio 
Vier vierdejaarsstudenten van de opleiding bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit 

voeren voor Zeeland een ontwerpopdracht uit. Het gaat om de betrokkenheid van 
beleidsmedewerkers van Zeeuwse gemeenten bij de aanpak van mensenhandel. Ze 

zullen hiervoor gesprekken gaan voeren met o.a. beleidsmedewerkers en de bestuurlijke 
trekkers van mensenhandel. 12 december 2019 presenteren zij hun ontwerp. 

 

 
Informatiebijeenkomst zorg en veiligheid 25 november 

Op maandagmiddag 25 november organiseren het CZW Bureau en Veiligheidshuis 
Zeeland een informatie- en discussiebijeenkomst voor burgemeesters, wethouders, 

raadsleden, beleidsmedewerkers en de samenwerkingspartners van het Veiligheidshuis 

Zeeland. Daarnaast zijn overige geïnteresseerden van harte welkom. Het doel is te 

informeren over recente ontwikkelingen op gezamenlijke thema’ s die betrekking hebben 

op de domeinen Zorg en Veiligheid en de gemeentelijke opgaven hierin. Daarnaast is 
aandacht voor het 10-jarig bestaan van het Veiligheidshuis Zeeland, de naamswijziging 

in Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en de bekrachtiging van de 

samenwerkingsovereenkomst met de partners. De bestuurlijke trekkers en de werkgroep 
mensenhandel zullen ook een workshop verzorgen over mensenhandel. Meer informatie: 

Jiska Nooren (j.nooren@czwbureau.nl) en opgeven kan via secretariaat@czwbureau.nl  
 

 
 
18 december start 3FM Serious Request Goes voor slachtoffers mensenhandel 

 

 
Woensdagmiddag 18 december om 14.00 u start de 3FM  Serious Request Lifetime vanaf 

de Grote Markt in Goes. Met NPO en Rode Kruis zal er gekeken worden wat onze acties 
zouden kunnen zijn en of wij een stuk van de route mee kunnen lopen. Nadere 

informatie hierover volgt nog.  
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Gemeente Vlissingen aandachtsfunctionaris mensenhandel 

Gert-Jan Bommeljé is sinds kort aandachtsfunctionaris mensenhandel voor de gemeente 

Vlissingen. We hopen dat meer gemeenten snel dit initiatief volgen en wensen Gert-Jan 
veel succes. Mocht u meer informatie willen over de rol en invulling van de nevenfunctie 

aandachtsfunctionaris binnen uw gemeente neem dan contact op met Janety Menheere-
Monteiro (j.menheere@goes.nl) tel. 0113-249717.  

 
 

Wetsvoorstel van de Wet regulering prostitutie 
Vaak wordt prostitutie gelijkgesteld met arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Dat is niet 

terecht. Prostitutie is een legaal beroep in Nederland en is als zodanig aan regels 
gebonden. De prostitutiebranche is wel kwetsbaar voor criminaliteit zoals mensenhandel. 

Het wetsvoorstel van de Wet regulering prostitutie zal binnen nu een paar weken ter 

consultatie worden gebracht dus hou https://www.internetconsultatie.nl/ in de gaten. 
 

 
 

Met vriendelijke groet namens de werkgroep mensenhandel, 
 

Janety Menheere-Monteiro en Iris Vroegop (gemeente Goes), Bruno Vanassche 
(Veiligheidshuis Zeeland), Suzanne van der Graaf (GGD Zeeland), Anne Lauret en 

Richard Schriemer (gemeente Sluis), Gert-Jan Bommeljé (gemeente Vlissingen) en 

Saskia Ummels en Paulette de Kraker (CZW Bureau). 
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