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     Foto CoMensha ‘Open je ogen’ 

 

 

Signalen werk- en woonsituatie van arbeidsmigranten tijdens Corona- crisis 
Hierbij een urgente oproep van Jacob Jansen van Inspectie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.   

 

Beste allen, 

 

Ons wordt gevraagd vanuit onze signaleringstaak deze week en mogelijk de volgende weken 

periodiek een beeld op te leveren over de werk- en woonsituatie van de honderdduizenden 

arbeidsmigranten in Nederland.  

 

Voor het signaleren zijn wij (mede) afhankelijk van onze partners in het werkveld.  

Ik wil u daarom vragen of bij u actuele signalen zijn binnengekomen over werk- en 

woonsituatie van arbeidsmigranten die o.a. direct verband houden met de huidige Corona-

crisis.  

 

Denk hieraan bijvoorbeeld plotselinge opzegging van arbeidscontract en woning/woonruimte 

waardoor men dakloos wordt, enorm hoge werkdruk (extreem lange werkdagen); onveilig 

werken (mede door toegenomen werkdruk e.d.); (extra) blootstelling chemicaliën en 

dergelijke. 

 

Mocht u dergelijke signaleren hebben ontvangen, horen wij dat graag van u voor aanstaande 

vrijdag, 20 maart 2020,  teneinde een eerste impressie te kunnen krijgen. 

 

Uiteraard graag ook deze signalen daarna aan ons doorgeven.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Met vriendelijke groet, 
  

 

  
J(acob).S. Jansen 

 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Directie Mensen & Middelen 
Vakgroep Arbeidsmarktfraude 
Programma Arbeidsuitbuiting 

Arbeidsinspecteur 
T  +31 (0)70–333 6255 of 0800-5151 (optie 4) 

M  +31 (0)6–51177254 

E  jsjansen@inspectieszw.nl 

Website: www.inspectieszw.nl 
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Focus gemeentelijke aanpak mensenhandel 2020 
In 2020 ligt de focus voor de Zeeuwse gemeenten voor wat betreft mensenhandel op het 

accorderen van het Zeeuwse plan van aanpak mensenhandel door alle colleges en 

schrijven van en starten met het uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan richt zich op het 

Basisniveau Bestuurlijke Aanpak en beantwoordt de vraag: ‘Wat is minimaal nodig om 

mensenhandel vanuit het bestuur effectief te signaleren, tegen te gaan en met elkaar 

voor slachtoffers te zorgen?’. Zo heeft elke Zeeuwse gemeente in 2022 zijn beleid tegen 

mensenhandel op orde. 

 

Aandachtsfunctionaris mensenhandel in iedere Zeeuwse gemeente 
Essentieel in de gemeentelijke aanpak is dat gemeenten een aandachtsfunctionaris voor 

mensenhandel aanstellen. Inmiddels zijn er drie aandachtsfunctionarissen: Goes (Janety 

Menheere), Vlissingen (Gert-Jan Bommeljé) en Middelburg (Rianne van Iwaarden).  

Vanuit de werkgroep zal er in samenwerking met de VZG en stichting Fairwork scholing 

voor nieuwe aandachtfunctionarissen worden verzorgd. Ook brengen wij hen in contact 

met relevante personen en organisaties. Komende maand nemen we contact op met alle 

gemeenten om te vragen of en hoe wij hen kunnen begeleiden in het aanstellen van een 

aandachtsfunctionaris. Voor vragen kunt u terecht bij p.dekraker@zeelandnet.nl.   

 

Keetie Saman zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel Zeeland 
Met ingang van 15 april start Keetie met haar werkzaamheden als 

zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel in Zeeland. Zij is te 

bereiken via:  

k.saman@veiligheidshuiszeeland.nl 

 

Dag allemaal, 

 

Ik ben Keetie Saman, de nieuw aangestelde zorgcoördinator voor slachtoffers 

van mensenhandel. Helaas kan het nu nog even niet persoonlijk, dus ik wil me 

graag via deze weg kort aan jullie voorstellen. 

Ik ben ruim twee jaar werkzaam geweest als zorgcoördinator mensenhandel in de regio 

Noord-Holland en ik voel me vereerd dat ik die functie nu in mijn thuisprovincie mag gaan 

bekleden. Van Goes, via Rilland, Kruiningen, Breda, Amsterdam en Zaandam land ik 

binnenkort dan eindelijk in Wemeldinge en ben van plan daar dan ook te blijven (maar je 

weet het nooit!) Ik ga voor die tijd alvast op afstand aan de slag. 

De twee belangrijkste dingen die ik geleerd heb in mijn tijd in Noord-Holland zijn: 

mensenhandel kan echt werkelijk overal voorkomen, en, ik kan het niet alleen. Om goede 

zorg voor slachtoffers te organiseren is samenwerking cruciaal. Ik wil jullie dan ook graag 

opzoeken om te bespreken wat er al georganiseerd is, wat nog niet en hoe ik daarin tot steun 

kan zijn. Door versnippering van zorg en de huidige lange wachtlijsten vergt het soms heel 

wat creativiteit en nauwe samenwerking om goede zorg te organiseren en op die manier 

slachtoffers uit handen van hun uitbuiters te houden. We hebben in Noord-Holland ervaren 

dat goede zorg ook een grotere kans geeft op aangiftebereidheid, dus het mes snijdt aan twee 

kanten.  

Ik hoop dat ik jullie gauw in levenden lijve kan opzoeken maar dat hangt nu voornamelijk van 

het Corona-virus af. Mocht het over een maandje nog niet beter zijn dan zoeken we uiteraard 

andere manieren om met elkaar aan de slag te gaan! 

 

Hopelijk tot snel!  

 

Keetie Saman 
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Sleutelfigurenbijeenkomsten 
De sleutelfigurenbijeenkomst in maart wordt als de situatie dat toelaat naar een nieuw 

moment voor de zomervakantie gepland. De sleutelfigurenbijeenkomst in oktober is 

verzet naar vrijdag 30 oktober 2020, 9.00 u-12.00 u in het Oude Stadhuis op de Markt in 

Goes. Opgeven via p.dekraker@czwbureau.nl. 

 

 

Mensenhandel op Bevrijdingsfestival en Vrijheidsboulevard Zeeland 
We waren volop bezig om samen met de Provincie Zeeland 

mensenhandel te programmeren op het bevrijdingsfestival en de 

vrijheidsboulevard in Vlissingen. Nu de corona crisis is uitgebroken 

worden deze activiteiten verplaatst naar een later moment dit jaar.  

 

Bericht van CoMensha  
Het Corona-virus verspreidt zich steeds verder, derhalve zijn de maatregelen van de overheid 

aangescherpt. We moeten allemaal maatregelen nemen om onszelf en anderen te beschermen. 

Het is onze plicht om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Hierbij informeren wij u 

over de door ons genomen maatregelen. Ons uitgangspunt is dat de veiligheid van eenieder 

voorop staat, van onze medewerkers, hun gezinnen, de ketenpartners en de cliënten. 

Tegelijkertijd willen we onze dienstverlening zo goed als mogelijk door laten gaan.  

Wel hebben we een aantal ingrijpende maatregelen genomen: 

 De helpdesk blijft ‘gewoon’ beschikbaar en ook onze adviseurs gaan zoveel mogelijk 

door met hun dienstverlening. Dit doen ze vanuit huis. Dit geldt voor alle 

medewerkers van CoMensha. We zijn technisch gezien dusdanig geoutilleerd dat dit 

goed te verwezenlijken is. 

 Alle afspraken worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd. Dat geldt voor alle 

afspraken, ongeacht het aantal deelnemers.  

 Afspraken die niet digitaal kunnen worden uitgevoerd, worden gecanceld en kunnen 

hopelijk op een later tijdstip alsnog plaatsvinden.  

 Uiteraard hebben ook de opvanginstellingen de nodige maatregelen getroffen. 

Sommige opvanginstellingen geven aan alleen de hoogstnoodzakelijke 

werkzaamheden uit te voeren en geven alleen de minimale zorg aan bewoners. Contact 

vindt zo veel mogelijk digitaal plaats. Instroom en uitstroom worden verminderd. Dit 

betekent ook dat het plaatsen van een cliënt soms langer duurt, soms onmogelijk 

wordt. Wij doen ons uiterste best om cliënten te plaatsen, maar vragen uw begrip 

ervoor dat wij in deze situatie soms ook met ‘lege handen’ staan.  

Graag spreek ik, mede namens het team van CoMensha, mijn waardering uit voor alle 

professionals die, met alle risico’s van dien, hard aan het werk zijn, terwijl het Corona-virus 

zich verder verspreidt. Respect!  Namens drs. Ina H.R.Hut 

Met vriendelijke groet namens de bestuurlijke trekkers Marga Vermue en André van der 

Reest en de werkgroep mensenhandel,Janety Menheere-Monteiro en Iris Vroegop 

(gemeente Goes), Bruno Vanassche (Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland), Leonie Ernst 

(GGD Zeeland), Anne Lauret en Richard Schriemer (gemeente Sluis), Gert-Jan Bommeljé 

(gemeente Vlissingen), Saskia Ummels en Paulette de Kraker (CZW Bureau).  

    

       


