UPDATE Zeeuwse aanpak mensenhandel oktober 2020

Tentoonstelling Open je Ogen in Vlissingen, mei 2019

Zeeuwse bestuurlijke trekkers aanwezig bij bestuurlijk overleg mensenhandel
Op 1 oktober jl. vond het eerste landelijke bestuurlijk overleg mensenhandel plaats waar
Marga Vermue een pitch hield over het urgentiebesef in relatie tot de aanpak van
mensenhandel in Zeeland. In de Taskforce Mensenhandel is de afspraak gemaakt om in
iedere regio een bestuurlijk trekker voor de aanpak van mensenhandel aan te wijzen. Het
doel van de bijeenkomst was om met deze trekkers een bestuurlijk netwerk te
vormen, als een centrale verbinding in de aanpak tegen mensenhandel. Dit bestuurlijk
netwerk faciliteert het uitwisselen van best-practices en het verbeteren van regionale
sturing en ketensamenwerking rondom mensenhandel (binnen regio’s, tussen regio’s en
landelijk). De genodigden zijn alle burgemeesters die in hun politieregio
portefeuillehouder zijn voor de aanpak van mensenhandel, en enkele portefeuille
houdende wethouders zorg en sociaal domein. Ook de verantwoordelijk bewindspersoon,
staatssecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid, mevrouw Ankie BroekersKnol, was aanwezig om gesprek te gaan over de aanpak van mensenhandel in de regio
en wat er in het land nodig is om daar verder invulling aan te geven. Onderwerpen die
besproken zijn urgentiebesef, middelen en Governance. Afgesproken is dat dit overleg 3
keer per jaar gaat plaatsvinden.

Praktijkboek Zorg- en Veiligheid
Afgelopen periode zijn Marga Vermue en Andre van der Reest geïnterviewd door VNG
voor het praktijkboek Zorg en Veiligheid. Het boek zal binnenkort verschijnen.

Zorgcoördinatie
Keetie Saman licht toe: ‘Na de stilte in augustus is de casuïstiek goed op gang gekomen.
Alles van seksuele-, criminele- en arbeidsuitbuiting is voorbijgekomen. Slachtoffers
komen uit alle windstreken maar niet in de laatste plaats gewoon uit Nederland. Ik ben
inmiddels met 6 mensen die mijns inziens slachtoffer zijn, intensief aan de slag.
Daarnaast volg ik zo’n 30 signalen van mogelijke mensenhandel op de voet. We proberen
informatie te verrijken en te speuren naar aanwijzingen over wat er werkelijk aan de
hand is. Het echte speurwerk laat ik uiteraard over aan politie en ISZW maar soms leidt
de samenwerking tot een mooi 1-2-tje. Informatie die ik anoniem kan doorspelen en
waarbij er zonder getuige toch een onderzoek kan plaatsvinden, die speel ik dan ook
door. Zo heeft een tip via via, onlangs geleid tot een flink opgetuigde inspectie onder
leiding van de ISZW, waarbij aardig wat misstanden aan het licht zijn gekomen.

Fijn dat ik in de samenwerking met politie, ISZW, de
gemeenten, Veilig Thuis, het CSG, etc. veel
vertrouwen krijg. Bij Veilig Thuis heeft de
samenwerking inmiddels geleid tot een mooie
bewustwordingsbijeenkomst waarbij over en weer
een heleboel nieuwe inzichten zijn opgedaan. Heel
fijn! Er is positief gereageerd op het interview over
de zorgcoördinatie in de PZC. Ook daardoor heeft
het opbouwen van een netwerk weer een vlucht genomen.’. Keetie is te bereiken via
k.saman@veiligheidshuiszeeland.nl.

Aandacht mensenhandel Veilig Thuis
Mensenhandel, een belangrijk thema waar binnen Veilig Thuis Zeeland aandacht voor is.
Op 28 september 2020 heeft Veilig Thuis Zeeland deelgenomen aan een
bewustwordingssessie. Deze bijeenkomst was georganiseerd met de projectleider en
adviseur van Comensha, Marcus de Koning-Man en zorgcoördinator mensenhandel,
Keetie Saman, van het Zorg- en Veiligheidshuis. Veilig Thuis Zeeland heeft korte lijnen
met deze ketenpartners ten behoeve van de samenwerking met elkaar rondom
mensenhandel.
Het thema mensenhandel hebben we als thema de afgelopen periode extra aandacht
gegeven binnen Veilig Thuis. En hierin blijven we ons ontwikkelen. We hebben twee
aandacht functionarissen mensenhandel binnen Veilig Thuis Zeeland, Colinda de Blaeij en
Sylvia de Nooijer. Zij nemen binnen Zeeland deel aan de werkgroep mensenhandel en
zetten zich in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Ze delen kennis
en informatie rondom de ontwikkelingen met collega’s en ketenpartners.
Zowel ketenpartners als burgers kunnen bij twijfels of zorgen rondom mensenhandel
bellen naar de politie maar ook naar Veilig Thuis. We zijn bereikbaar via het nummer
0800-2000 of via de chat. De chat functie kunt u vinden op onze website
www.veiligthuiszeeland.nl

Samenwerking HZ
Er zijn gesprekken gevoerd met Hogeschool Zeeland (HZ
University of applied Sciences). Er is interesse om de
Zeeuwse aanpak Mensenhandel in te bedden in de door
hen aangeboden opleidingen. De HZ doet mee aan de
Sustainable Development Goals en heeft het onderwerp
Gender Equality gekozen. Met Dennis Karel hebben
Paulette en Janety gesproken over inbedden van het
onderwerp in alle opleidingen van onze toekomstige
professionals. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.
De HZ hecht er grote waarde aan om de opleidingen zo
goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk. In de opleiding Social Work is deze
maand alvast een aftrap gedaan. Bij het onderdeel geweld en afhankelijkheidsrelaties is
het onderwerp mensenhandel behandeld. Keetie en Janety hebben docent Maria Andel op
weg geholpen.

Aandachtsfunctionarissen
Inmiddels zijn er in negen Zeeuwse gemeenten aandachtsfunctionarissen mensenhandel
benoemd. Dat zijn de gemeenten Goes, Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Reimerswaal,
Kapelle, Schouwen-Duiveland, Hulst en Noord- Beveland.

Zeeuws onderzoek criminele uitbuiting onder jongeren
Uit een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) blijkt
het volgende: ‘Van de middelbare scholen maakt 55% zich zorgen over criminele

uitbuiting, een ernstige vorm van mensenhandel. Eén op de tien scholen maakt zich zelfs
één of meerdere keren per maand concreet zorgen over een leerling.’ Nancy BaeckeVerstraeten, programmamanager aanpak ondermijning Zeeland wil graag weten hoe het
in onze provincie is gesteld. Met o.a. de lectoren Janine Janssen en Emile Kolthoff van de
Avans Hogeschool, Lizeth Schellekens, Ted Strik en Janety wordt afgetast wat de
mogelijkheden zijn voor een onderzoek.

Agenda:
27 oktober
30 oktober
9 februari 2021

Zeeuwse training voor gemeentelijke
aandachtsfunctionarissen mensenhandel
3e Zeeuwse sleutelfigurenbijeenkomst
Zeeuwse training voor leidinggevenden van ambtenaren met
burgercontact (o.a. baliemedewerkers en toezichthouders). De
trainingen worden verzorgd door de Fairwork Acadamy.

Nieuws van onze partners
Speciaal magazine: ‘Tegen seksueel geweld en seksuele uitbuiting van kinderen’
Wat moet iedereen die met kinderen werkt weten over seksueel geweld en uitbuiting? In
deze speciale uitgave – uitgebracht ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van De
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen – leest u de
meest recente inzichten over het herkennen, voorkomen en aanpakken ervan. Het
magazine leest u hier

Nieuwsbrief Expertisecentrum Mensenhandel en mensensmokkel
U vindt als bijlage bij deze mail deze nieuwsbrief met heel veel informatie en actuele
nieuwsberichten, waar u zich op kunt abonneren.

Slachtoffermonitor mensenhandel
Zojuist is de slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019 uitgebracht door de Nationaal
Rapporteur Herman Bolhaar. De rapporteur dringt aan om ons ernstig zorgen te maken
om jonge Nederlandse slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting. Er is structureel
aandacht nodig voor de meest kwetsbare slachtoffergroepen. De monitor geeft ons
inzicht in het aantal politiemeldingen van slachtoffers in Zeeland- West Brabant. Dat
waren er vorig jaar 69. De rapporteur geeft aan dat lang niet alle slachtoffers in beeld
zijn, volgens onderzoek maar één op de zeven, dus de cijfers geven geen officieel beeld.
Voor onze regio geldt een relatief groot aandeel binnenlandse seksuele uitbuiting. De
monitor leest u hier.

Aanmeldingen
slachtoffers
door politie

2014
120

2015
97

2016
21

2017
18

2018
28

2019
69

Bron: Comensha, slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019

Met vriendelijke groet namens de bestuurlijke trekkers mensenhandel en de werkgroep
mensenhandel,
Marga Vermue (burgemeester gemeente Sluis), André van der Reest (wethouder
gemeente Goes), Janety Menheere-Monteiro en Iris Vroegop (gemeente Goes), Bruno
Vanassche en Keetie Saman (Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland), Sylvia de Nooijer (Veilig
Thuis Zeeland), Leo Meijaard (GGD Zeeland), Anne Lauret (gemeente Sluis), Gert-Jan
Bommeljé (gemeente Vlissingen) en Paulette de Kraker (projectleider Geweld hoort
nergens thuis).

