UPDATE Zeeuwse aanpak mensenhandel augustus 2021

Tentoonstelling Open je Ogen in Vlissingen, mei 2019

Hierbij ontvangt u een nieuwe update om u te informeren over de voortgang van de
aanpak tegen mensenhandel in Zeeland. Deze update bevat bijdragen van diverse
partners die bij deze aanpak betrokken zijn. Heeft u ook nieuws dat u via deze update
wilt versturen? Neem dan contact op met Paulette de Kraker.

Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel
Veel organisaties hebben wel eens van de zorgcoördinator gehoord via de krant of lokale
omroep maar wat de taken precies zijn en welke rol zij zelf hebben in de aanpak is nog
onvoldoende bekend. Om dit te verbeteren, voert de zorgcoördinator de komende
maanden de volgende acties uit:
Casusoverleggen organiseren om op casusniveau de samenwerking met alle
betrokken partijen beter vorm te geven en te stroomlijnen;
Kennismakingsgesprekken organiseren met de procesregisseurs van alle
afdelingen WMO & Jeugd;
Samen met de aandachtsfunctionarissen een meldroutekaart ontwikkelen.
Onder aandacht brengen van de website van het Zorg-en Veiligheidshuis Zeeland.
Hier staat alle informatie over de aanpak en deze biedt ook een mogelijkheid om
te melden;.
Folder Zorgcoördinatie mensenhandel maken en verspreiden onder o.a. scholen;
Deelnemen aan petit comité over scholing en rol van het onderwijs bij uitbuiting,
georganiseerd door ministerie van VWS.

Personele wisseling
De zorgcoördinatie wordt op dit moment vanwege ziekte van Keetie Saman uitgevoerd
door Serife Gulden. Meer informatie: Serife Gulden (s.gulden@veiligheidshuiszeeland.nl).

Onderzoek naar criminele uitbuiting onder jongeren in Zeeland in volle gang
Zwin College in Oostburg wordt beloond voor actieve deelname
Van de Nederlandse middelbare scholen maakt 55% zich zorgen over criminele
uitbuiting, een ernstige vorm van mensenhandel. 1 op de 10 scholen maakt zich zelfs
één of meerdere keren per maand concreet zorgen over een leerling, aldus het in 2020

verschenen onderzoek van Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel ‘Dader of
Slachtoffer? Criminele uitbuiting; verkenning onder Nederlandse scholen’. Hoe zit dit in
Zeeland?
Ook onze provincie blijft de laatste jaren niet gevrijwaard van delicten gepleegd door
jongeren zoals sexting, drugsdealen en overvallen. De vraag is in hoeverre zij daarin
worden beïnvloed en of gedwongen door anderen en in hoeverre autoriteiten wetenschap
hebben van die dwang. Om deze vraag te beantwoorden onderzoekt Avans Hogeschool in
opdracht van de bestuurlijk portefeuillehouders mensenhandel burgemeester Vermue
(Sluis), wethouder Van der Reest (Goes) en burgemeester Van den Tillaar (Vlissingen),
politie, justitie en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland criminele uitbuiting onder jongeren in
Zeeland en de mate waarin scholen hiervan op de hoogte zijn. Studenten en
onderzoekers verzamelen data via enquêtes, interviews en dossiers. Het onderzoek is
nog niet volledig afgerond.

Hoogste respons op enquête
In april vond de dataverzameling plaats onder scholieren, studenten en medewerkers van
de Zeeuwse middelbare scholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. In
verband met de heropening van de scholen na de lockdown deden niet alle Zeeuwse
scholen aan het onderzoek mee. De hoogste respons komt van het Zwin College in
Oostburg. Burgemeester Vermue beloonde de school namens het onderzoeksteam met
tickets voor de online escaperoom ‘Prison Escape’.

Meedoen kan nog
Criminele uitbuiting is een thema dat altijd onderbelicht blijft. Focus ligt veelal op de
gepleegde delicten zelf en zelden wordt duidelijk wat er achter dat individuele feit zit.
Anonieme deelname van jongeren en hun leerkrachten aan het onderzoek is daarom juist
heel belangrijk om meer beeld te krijgen. Om een representatief beeld van criminele
uitbuiting onder jongeren in Zeeland te kunnen krijgen is respons van meer verschillende
scholen uit meer verschillende delen van Zeeland noodzakelijk. Het onderzoeksteam gaat
dan ook in afstemming met het onderwijs de enquêtes in het nieuwe schooljaar opnieuw
uit te zetten in de hoop extra respons te ontvangen. Meer informatie: Nancy Baecke
(Nancy.Baecke@taskforce-riec.nl) en Paulette de Kraker (p.dekraker@czwbureau.nl)

ISZW
De Inspectie SZW komt al geruime tijd in de bouw non-EU werknemers tegen uit landen
zoals Oekraïne, Wit-Rusland, Rusland en Brazilië maar ook andere landen zoals Albanië
en Moldavië.
Deze werknemers worden vaak aangetroffen in panden waar renovatie plaatsvindt. Maar
ook bij o.a. vlechten van betonijzer en storten van vloeren. In talrijke gevallen wordt
geslapen op de werkplaats op een matrasje en zijn weinig sanitaire voorzieningen
aanwezig.
Wij willen vragen de collega’s binnen de gemeenten, in bijzonder die belast zijn met
toezichtstaak in de bouw, hier aandacht aan te besteden. Het nemen van foto’s van de
situatie ter plaatse en/of van voertuigen kan ons mogelijk verder helpen. Bij aantreffen
kunt u dit doorgeven aan uw aandachtfunctionaris mensenhandel binnen uw gemeente
die vervolgens dit kan melden bij de Inspectie SZW.

Bijgevoegd een foto van in de praktijk aangetroffen situatie. Het verhaal dat hierbij hoort
kunt u lezen via deze link.

100% controle huisvestingslocaties met SNF- keurmerk
Op 1 september voert Stichting Normering Flexwonen (SNF) de 100%-controle in voor
alle huisvestingslocaties van ondernemingen met het SNF-keurmerk. Hiermee geeft SNF
gehoor aan de grotere vraag naar uitgebreidere inspecties door onder andere het
Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. Hier leest u meer hierover.
Meer informatie: Jacob Jansen (JsJansen@InspectieSZW.nl).

AVIM
Bij AVIM Zeeland/West Brabant werken sinds dit voorjaar zeven nieuwe collega’s waar zij
in worden gewerkt op het moeilijke onderwerp mensenhandel. Een deel van hen zal
werken in Breda en een aantal vanuit Goes. Een deel van hen zal gaan werken bij het
projectteam van AVIM. Dit team doet langdurige strafrecht onderzoeken naar
mensenhandel. Andere nieuwe mensen zullen instromen bij het Flexteam. Dit team doet
meer de waan van de dag zoals het instellen van controles, het voeren van
intakegesprekken, het opnemen van aangiften en het uitpluizen van signalen
mensenhandel.
In 2020 zijn er in de regio Zeeland- West- Brabant 250 signalen Mensenhandel
onderzocht waarbij het grootste deel uit Zeeland afkomstig was. Daarbij zaten ook
meldingen van illegale prostitutie die naar de desbetreffende gemeenten door gezet
worden met verzoek tot handhaving. In 2020 is er ook een aantal mensenhandel
onderzoeken opgstart waar we nog mee doende zijn of die inmiddels afgerond zijn. Eén
van die onderzoeken heeft plaats gevonden in Zeeland.
Ook in 2021 zien we het aantal signalen mensenhandel behoorlijk oplopen. Eind april
waren er al 220 signalen mensenhandel verwerkt. De meldingen zijn grotendeels
afkomstig van politiecollega’s. Ons Frontoffice Mensenhandel werkt met trefwoorden. Als
één van deze woorden door collega’s in een registratie gebruikt wordt, dan zien wij die
dagelijks terug in een cognoslijst met bijbehorende registraties. Deze registraties worden
dan gelezen en beoordeeld of het een signaal mensenhandel is.

Het uitzoeken van deze meldingen kost veel tijd en zijn ook vaak gepaard met een groot
stuk zorg rondom het mogelijke slachtoffer. We werken daarbij dan ook nauw samen met
de 3 zorgcoördinatoren Mensenhandel in de regio Zeeland- Brabant. In sommige
casussen is ook al contact gelegd met de nieuwe aandacht functionarissen mensenhandel
van de desbetreffende gemeenten waar de casus zich afspeelde. Niet elke signaal leidt
tot een onderzoek mensenhandel.
Verder vindt u in de bijlage het artikel dat de PZC schreef over ‘Een dag uit het leven van
een politieman- Ron Amperse’ en een artikel over de toename van seksuele uitbuiting
door Corona. Meer informatie: Ron Amperse (ron.amperse@politie.nl).

Agenda
15 okt

5e Zeeuwse sleutelfigurenbijeenkomst mensenhandel

18 okt

Internationale dag tegen de mensenhandel

